
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE FILOSOFIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA 

 

MARCELA ALVES DE ARAÚJO FRANÇA CASTANHEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSOS DE SUJEIÇÃO E DESSUJEIÇÃO: 
a constituição do sujeito em Michel Foucault 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GOIÂNIA 

2012 





 
 

MARCELA ALVES DE ARAÚJO FRANÇA CASTANHEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSOS DE SUJEIÇÃO E DESSUJEIÇÃO: 
a constituição do sujeito em Michel Foucault 

 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Filosofia da 

Universidade Federal de Goiás, como 

requisito parcial para a obtenção do 

título de Mestre em Filosofia.  
Orientador: Profº. Dr. Adriano Correia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOIÂNIA 
 

2012 



Ficha catalográfica elaborada
automaticamente com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Castanheira, Marcela Alves de Araújo França
   Processos de sujeição e dessujeição: a constituição do sujeito em Michel
Foucault [manuscrito] / Marcela Alves de Araújo França Castanheira. -
2012.
    96 f. 

   Orientador: Prof. Adriano  Correia.
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Faculdade
de Filosofia (Fafil) , Programa de Pós-Graduação em Filosofia, Goiânia,
2012.
  Bibliografia.
  

   1. Sujeito. 2. Sujeição. 3. Subjetivação. 4. Michel Foucault. I. Correia,
Adriano , orient. II. Título.





 
 
 

RESUMO 
 
 
O presente trabalho tem por objetivo discutir a temática do sujeito no pensamento de 

Michel Foucault. O sujeito é pensado em sua trama histórica, constituindo-se mediante um 

conjunto de práticas culturais. O campo histórico de constituição dos sujeitos é estudado 

sob o cunho de uma genealogia que investiga, em um primeiro momento, os 

procedimentos e as técnicas de sujeição que incidem sobre o comportamento dos 

indivíduos, seja isoladamente, seja em coletividade; e, em um segundo momento, as 

estratégias e táticas possíveis para desvincular os processos de formação dos sujeitos de 

formas indesejáveis de poder. Discute-se um cenário em que, por um lado, o sujeito se vê 

modulado por relações de força que circunscrevem o campo de possibilidade de suas 

ações, e, por outro, no eixo de uma ontologia crítica do presente, o ultrapassamento 

possível dos limites impostos com vistas a estratégias capazes de desarticular as formas de 

sujeição. Neste ponto, as práticas antigas serão abordadas como um modo, ético e político, 

de constituição ativa dos sujeitos. 

 

Palavras-chave: sujeito, sujeição, subjetivação, Michel Foucault 

 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 
Cette étude a pour but de problématiser la question du sujet dans la pensée de Michel 

Foucault. Le sujet y est pensé dans sa trame historique, constitué selon un ensemble de 

pratiques culturelles. Le champ historique de constitution des sujets est analysé par le biais 

d'une généalogie qui interroge tout d'abord les procédés et techniques d'assujettissement 

qui incident sur le comportement des individus, isolément ou collectivement, pour ensuite 

s'intéresser aux stratégies et tactiques possibles pour écarter du processus de formation des 

sujets des formes indésirables de pouvoir. Le sujet se retrouve ainsi modulé par des 

relations de force qui circonscrivent le champ de possibilité de ses actions, tout en étant sur 

l'axe d'une ontologie critique du présent, visant le dépassement possible des limites 

imposées, grâce à des stratégies capables de désarticuler les formes d'assujettissement. En 

ce point, les pratiques anciennes seront envisagées comme mode, éthique et politique, de 

constitution active des sujets. 

 

Mots-clés: sujet, assujettissement, subjectivation, Michel Foucault. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Não é tarefa fácil sintetizar, de forma clara, objetiva e rigorosa, o pensamento de 

um autor como Michel Foucault, que elabora ideias, métodos e conceitos que são 

retomados e enriquecidos ao longo da obra. Talvez uma tentativa de sistematização de um 

pensamento tão denso e complexo corra o risco de deixar de lado ou desconsiderar 

elementos importantes para a estruturação do conjunto da obra. Mesmo assim, decidimos 

assumir os riscos e eleger o movimento de um conceito fundamental - o sujeito - como um 

guia que nos ajudaria a explorar o solo em que caminha Foucault. Primeiramente, em suas 

obras inicias (1961-1969) as formas de discursividade do sujeito são colocadas em pauta; 

em seguida, a genealogia do poder (1970-1979) é reivindicada para pensar os mecanismos, 

técnicas e tecnologias de sujeição. Por fim, em suas últimas obras, (1980-1984) a 

antiguidade é retomada para pensar processos de subjetivação fundados em uma relação de 

si para si. Esses três domínios – saber, poder e ética – são os campos de problematização 

da constituição de um sujeito de saber, de um sujeito que exerce e sofre as relações de 

poder e de um sujeito moral de ação. Contudo, o conceito de sujeito que pretendemos 

investigar movimenta-se no interior de toda obra de Foucault, perpassando todo seu 

pensamento. 

Nosso recorte, todavia, não abrange todas as formas de problematização que são 

suscitadas por Foucault. Vamos nos deter no movimento conceitual operado nas décadas 

de 1970 e 1980, em que Foucault realiza uma genealogia das condições políticas e éticas 

que moldam o sujeito moderno. Na tentativa de apreender adequadamente o pensamento 

do filósofo francês, nosso texto percorre um longo período da obra de Foucault, e, por tal 

motivo, não se detém em uma única obra. É digno de menção, a importância que os textos 

“menores”, publicados nos Ditos e escritos em formas de entrevistas, artigos ou ensaios, 

tiveram para elaboração de nossa argumentação. Esses textos apresentam formulações 

precisas e claras dos conceitos e das noções que são mobilizadas por Foucault. A esses 

textos somam-se os cursos proferidos no Collège de France e algumas obras publicadas. 

Nosso trabalho lida, portanto, com textos variados que não se apresentam em um conjunto 

condensado, mas que são encontrados esparsamente.  

A temática do sujeito desdobra-se em diversas questões que passam pelos 
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discursos, pelas famílias, pelos hospícios, pelo Estado. O motivo de tal desdobramento está 

em consonância com a hipótese mais geral e inicial de Foucault: o sujeito não é 

constituinte, isto é, fonte originária e imutável de conhecimento, mas é constituído 

mediante as relações que mantém com as coisas, com os outros e com consigo mesmo. O 

sujeito, portanto, será pensado como um ser constituído por um conjunto de relações que o 

cercam e não como uma estrutura fundamental e já acabada. Por isso, uma análise do 

sujeito deve interrogar o mundo em que ele vive, as relações que o circundam e o afetam. 

O texto que abre este trabalho, apresentado na forma de um preâmbulo, poderia 

destacar-se de todo o resto do trabalho, uma vez que não trata especificamente do tema que 

nos propomos a investigar. No entanto, o que é desenvolvido ali encontra sentido por 

indicar, apesar de muito genericamente, o modo como Foucault aborda seus objetos de 

estudo. Pretendemos, com este texto, deixar claro que Foucault tenta apreender a realidade 

em sua materialidade, a partir de práticas discursivas e não discursivas, e não de teorias 

pré-formuladas. Ele está em busca das condições reais que permitiram determinadas 

configurações políticas, econômicas e sociais. Sendo um cético, colocava em xeque os 

universais antropológicos, a verdade fundamental e a ideia de uma identidade perdida. A 

problematização do sujeito parte do mesmo pressuposto metodológico: é preciso estudar a 

constituição do sujeito a partir das condições históricas em que ele vive. 

Tomando isso como pressuposto, apresentamos em nosso primeiro capítulo, como 

o título já indica, o campo de problematização do sujeito. Na primeira seção, intitulada As 

relações de força, apresentamos o poder como uma noção estruturante do campo no qual 

se constituem os sujeitos. O poder, entendido como relações de força, não é 

necessariamente aquilo que controla, sujeita e cerceia a liberdade. Ele serve como um 

instrumento e uma ferramenta adequada para analisar o homem e o seu devir. Os efeitos do 

poder não implicam necessariamente em uma força incontornável que predispõe os 

acontecimentos. Para Foucault, o poder, compreendido como relação de forças, só pode se 

exercer sobre algo que é livre, pois, se não houvesse possibilidade de resistência não seria 

necessário o exercício do poder, já que nada poderia ser diferente do que já é. Se em uma 

relação de poder um dos lados estiver completamente à mercê do outro, não há 

possibilidade de exercício do poder, pois haveria apenas violência e domínio completo. 

Devemos compreender a relação entre poder e liberdade não em termos de exclusão 

mútua, mas como um par que se provoca a cada instante. A liberdade dos indivíduos pode 

ser entendida assim: diante da mesma situação as pessoas podem reagir de maneiras muito 

diferentes. 
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Na segunda seção, tratamos o projeto genealógico como um procedimento que 

permite apreender a inteligibilidade dessas relações de força. A genealogia será 

apresentada como uma forma de buscar os elementos históricos que constituem os sujeitos. 

Ela será apresentada como uma estratégia metodológica que busca compreender como as 

forças estão configuradas em um determinado momento e como isso constitui os sujeitos. 

A adequada compreensão do elo entre sujeito e história só é possível a partir da perspectiva 

genealógica. Neste sentido, o sujeito – compreendido como devir – é fruto das relações de 

poder e a adequada compreensão dessas relações nos mostra que ele não está submetido a 

uma pré-determinação. Apesar de o sujeito ser constituído em sua trama histórica, ele não 

está sob o signo de um necessidade. Ao contrário, o sujeito é construído, assim como a 

história, como um conjunto de acontecimentos fortuitos, que não estavam escondidos 

como potências em algum lugar. 

Feitas essas considerações, chegamos ao segundo capítulo em que serão 

apresentadas as formas políticas desenvolvidas na modernidade. As forças vão atuar para 

sujeitar e submeter a vida. Neste âmbito, desenvolvem-se formas de exercício do poder – 

como o poder disciplinar, as tecnologias biopolíticas – e certas racionalidades políticas que 

tendem a dirimir o exercício da liberdade e promover modos de vida manjados e 

calculados. Trata-se dos processos de sujeição amplamente desenvolvidos no Ocidente. A 

análise das técnicas de sujeição aponta para um cenário em que os procedimentos políticos 

são vinculados ao corpo e à subjetividade a fim de dirigi-los e conduzi-los. 

Todavia, ocorre um deslocamento nos estudos de Foucault: não é mais o caso de se 

falar em técnicas de sujeição, mas em processos de subjetivação. Foucault ocupa-se em 

seus últimos textos em formas ativas de constituição do sujeito, aquelas voltadas para um 

exercício sobre si mesmo, através do qual se busca o seu modo de ser e pelo qual se exerce 

a liberdade. 

É por este caminho que chegamos à pergunta do último capítulo: se o sujeito está 

submetido a determinações históricas há ainda a possibilidade de mudança? Qual é a 

possibilidade de uma reconfiguração das forças para a constituição de um sujeito que não 

seja adequado às formas de condução que se desenvolveram no Ocidente? 

Seguindo as pistas de Foucault, tentaremos encontrar formas de desvincularmo-nos 

dos efeitos indesejáveis de poder. Neste âmbito a crítica será problematizada como 

instrumento necessário para a transformação dos campos de experiência, abrindo as 

possibilidades para a constituição da subjetividade ativa e livre. 

Diante do exposto, nosso trabalho pretende responder às seguintes questões: como 
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o sujeito pode ser constituído, ao mesmo tempo, através das práticas de sujeição e das 

práticas de subjetivação? Considerando que as tecnologias políticas desenvolvidas no 

Ocidente têm como um dos seus principais efeitos direcionar e conduzir os sujeitos, ao 

passo que a ética corresponde à capacidade do homem de criar a si mesmo, segue-se da 

tensão entre ética e política a seguinte questão: como é possível que o homem crie a si 

mesmo subjetivamente se ele está submetido a uma rede de relações de poder que o 

constituem como sujeito? Estas são algumas questões que gostaríamos de investigar. Em 

suma, nosso propósito é examinar a constituição do sujeito e da subjetividade no 

pensamento de Michel Foucault. 
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PREÂMBULO 

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O MÉTODO E O OBJETO EM FOUCAULT 

 

A denominação história crítica do pensamento
1
 revela um incômodo constante nos 

escritos de Michel Foucault: o de analisar, a partir do solo histórico, as práticas humanas. 

Com tal denominação Foucault pretendia indicar um descompasso na relação entre sujeito 

(compreendido pela tradição como o congnoscente) e objeto (considerado como o 

cognscível), ou ainda, que não há entre sujeito e objeto uma relação unívoca, identitária ou 

universal, mas variadas e múltiplas formas de articulação, uma vez que ambos constituem-

se historicamente. O pensamento é, nesse sentido, a atividade por meio da qual se pode 

trazer à superfície as práticas; a atividade que nos distancia daquilo que estamos fazendo 

para que o fazer torne-se claro e de algum modo explicável; o que nos permite dar 

visibilidade ao conjunto aleatório e casual de práticas humanas, fazendo com que essas 

práticas apareçam a nós mesmos como algo que pode ser problematizado, pensado, 

questionado e, em última instância, alterado. A atividade do pensamento, diz Foucault, 

 
é totalmente diferente do conjunto das representações implicadas em um 

comportamento; ele também é completamente diferente do campo das atitudes 

que podem determiná-lo. O pensamento não é o que se presentifica em uma 

conduta e lhe dá um sentido; é, sobretudo, aquilo que permite tomar uma 

distância em relação a essa maneira de fazer ou de reagir, e tomá-la como objeto 

de pensamento e interrogá-la sobre seu sentido, suas condições, seus fins. O 

pensamento é a liberdade em relação àquilo que se faz, o movimento pelo qual 

dele nos separamos, constituímo-lo como objeto e pensamo-lo como problema
2
. 

 

A forma como Foucault aborda a história afasta-se em certa medida da chamada 

história das mentalidades
3

, que tem a pretensão de realizar uma descrição global, 

considerando os fenômenos a partir de uma contextualização sistemática e totalizante, 

tornando secundárias as singularidades. De igual modo, toma distância das formas de 

análises que se fundamentam na gênese, na continuidade e na totalidade
4
. Foucault recusa 

                                                           
1 “Uma história crítica do pensamento seria uma análise das condições nas quais se formaram ou se modificaram certas 

relações do sujeito com o objeto, na medida em que estas são constitutivas de um saber possível”. FOUCAULT, Michel. 

“Foucault.” In: Ditos e escritos V, 234-239. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p.234. 
2 FOUCAULT, Michel. “Polêmica, política e problematizações.” In: Ditos e escritos V, 225-233. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2004, p.231-232. 
3  A história das mentalidades é uma corrente historiográfica fundada em 1929 por Marc Bloch e Lucien Febvre, 

chamados de historiadores dos Annales (nome do jornal em que publicavam) que surgiu com uma abordagem inovadora 

ao considerar a noção de “longa duração” para explicar eventos e transformações políticas. Ela analisa um padrão de 

“comportamento” que mudaria muito lentamente, formando uma estrutura de longa duração. Vale lembrar que Le Goff 

afirma que a relação que Foucault mantém com a história das mentalidades é um pouco ambígua. Apesar de a história das 

mentalidades não interessar a Foucault por lhe parecer falsificadora de realidades mentais, isso ainda lhe interessava para 

criticar a história das ideias. (Cf. GOFF, Le. “Foucault e a nova história.” Plural, 2003: 197-209).  

4 Foucault pontua com precisão a distinção entre a história do pensamento e a história das ideias ou da mentalidade: “por 
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a busca de um discurso oculto, revelador de uma profundidade mais essencial que detém 

uma verdade eterna sobre as coisas e sobre o ser
5
, seu objetivo é tornar visíveis os 

acontecimentos que constituem as circunstâncias históricas, completamente casuais e 

aleatórios.  

Pode-se dizer que a história crítica do pensamento é a história das maneiras pelas 

quais os objetos se tornam problemas para o pensamento
6
. O que está em questão é o fato 

de que os objetos não são compreendidos como naturalmente dados; eles não existem 

como entidades universais, necessárias e imutáveis, nem como algo já dado, pronto para 

ser conhecido; ao contrário, os objetos – e todo objeto é uma determinação, uma 

objetivação
7
 – se constituem mediante práticas humanas. Trata-se de desvelar o conjunto 

de práticas humanas que repousam na base dos objetos, mostrando, por conseguinte, que 

um determinado objeto foi construído em um momento específico. Ao invés de partir de 

um princípio filosófico, de um conceito ou de um universal, Foucault pretende descrever 

aquilo que os homens fazem em determinada época e em determinado contexto. Analisa 

como as coisas efetivamente acontecem, em sua realidade concreta, com seus contornos 

mais ínfimos, em suas particularidades específicas. O olhar é voltado para as 

singularidades. Pois, as generalidades, no âmbito dos negócios humanos, tendem a colocar 

sob a mesma insígnia uma pluralidade de objetos, dissolvendo as diferenças em ideias 

vagas. É por isso que se pode dizer, no limite, como o fez Foucault, que loucura, 

sexualidade, saber, poder não possuem existências próprias, possuem visibilidades e 

formas diferenciadas que não são subsumidos por um princípio unificador. Esses objetos 

são engendrados por práticas diversas, por múltiplas objetivações. O objeto só tem sua 

existência ou sua efetividade quando corresponde a um conjunto de práticas efetivas e 

reais. 

Partindo de tal perspectiva de análise, seria, por exemplo, em vão tentar descrever o 

                                                                                                                                                                                
muito tempo procurei saber se seria possível caracterizar a história do pensamento, distinguindo-a da história das ideias – 

ou seja, da análise dos sistemas de representações – e da história das mentalidades – isto é, da análise das atitudes e dos 

esquemas de comportamento. Pensei que havia aí um elemento que poderia caracterizar a história do pensamento: era o 

que se poderia chamar de problemas ou, mais exatamente, de problematizações” (FOUCAULT, Michel.“Polêmica, 

política e problematizações.” In: Ditos e escritos V, 225-233. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p.231). 
5 Poder-se-ia achar que ainda há alguns resquícios de metafísica aqui, pois dizer que o ser é mudança poderia significar 

que Foucault está tentando revelar uma profundidade mais essencial que seria o devir, como se dissesse: a essência do ser 

é o devir. No entanto, Foucault não está tentando encontrar a essência última da realidade, mas encontrar princípios de 

inteligibilidade para essa realidade nas práticas, discursivas ou não. Em suma, Foucault não está afirmando que a essência 

das coisas se manifesta no mundo empírico, pois isso que se mostra e aparece não tem necessidade nenhuma.  

6 Seguindo Judith Revel: “Enquanto a história das ideias se interessa pela análise dos sistemas de representação que 

subjazem, ao mesmo tempo, aos discursos e aos comportamentos e a história das mentalidades se interessa pela análise 

das atitudes e dos esquemas de comportamento, a história do pensamento se interessa pela maneira com que estas 

atitudes e comportamentos se constituem problemas para o pensamento e pelas estratégias que são desenvolvidas para 

lhe dar respostas” (REVEL, Judith. Conceitos essenciais. São Carlos: Claraluz, 2005, p.82).  

7 As objetivações não passam, nesse sentido, de correlatos de práticas humanas, sejam elas discursivas ou não. 
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“Estado” a partir de um único princípio que o defina, ele remete a práticas políticas que se 

alteram. As práticas – diz Foucault – “são concebidas ao mesmo tempo como modo de agir 

e de pensar que dão a chave de inteligibilidade para a constituição correlativa do sujeito e 

do objeto”
8
. Isso significa, por um lado, que tanto sujeito quanto objeto são forjados em 

circunstâncias históricas particulares que dependem daquilo que fazem e pensam os 

homens. Por outro, pode-se inferir que os homens estão imersos em condições históricas 

que determinam, de uma forma ou de outra, as circunstâncias a partir das quais se pode 

agir e pensar.  

Se os objetos constituem-se em sua historicidade, não se deve supor a existência de 

um objeto eterno, pois, além de serem modificáveis pela conjuntura histórica e pela 

liberdade humana, eles adquirem sua efetividade à medida que se correlacionam com 

práticas humanas contingentes
9
. Saber como um conjunto de práticas humanas deu um 

determinado rumo à história lança uma nova luz sobre o que sabemos de nós mesmos. 

Segundo Foucault, “as formas de racionalidade repousam sobre uma base de práticas 

humanas e de história humana, e uma vez que todas essas coisas são feitas, elas podem, 

contanto que se saiba como elas foram feitas, ser desfeitas”
10

. 

Decorre daí a afirmação de Paul Veyne, “o que é feito, o objeto, se explica pelo o 

que foi o fazer em cada momento da história: enganamo-nos quando pensamos que o fazer 

se explica a partir do que é feito”
11

. Segue-se dessa forma de tratar o objeto - em que ele se 

explica pelo que foi o fazer a cada momento da história - uma nova forma de tratar o 

sujeito: pensar como ele se fez e se refez na história, como um objeto que pensa a si 

mesmo.  

É partindo dessa perspectiva que Foucault reflete a respeito do “que deve ser o 

sujeito, a que condições ele está submetido, qual seu status, que posição deve ocupar no 

real ou no imaginário para se tornar sujeito legítimo deste ou daquele tipo de 

conhecimento”
12

; e, ao mesmo tempo, questiona como algo “pôde se tornar objeto para um 

conhecimento possível”
13

. Trata-se de pensar como esse sujeito pôde tomar conhecimento 

de algo e, ao mesmo tempo, determinar como algo pôde se tornar objeto para o 

pensamento. Segue-se disso que os dois processos se complementam – o objeto é forjado 
                                                           
8 FOUCAULT, Michel. “Foucault.” In: Ditos e escritos V, 234-239. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 238. 
9  Nossa argumentação acompanha a interpretação que Paul Veyne faz do método de Foucault. Cf. VEYNE, Paul. 

“Foucault revoluciona a história.” In: Como se escreve a história, 149-182. Brasília: Universidade de Brasília, 1992. 
10 “Estruturalismo e pós-estruturalismo.” In: Ditos e escritos II, 307-334. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 

326. 
11 VEYNE, Paul. “Foucault revoluciona a história.” In: Como se escreve a história, 149-182. Brasília: Universidade de 

Brasília, 1992, p. 257. 
12 FOUCAULT, Michel. “Foucault.” In: Ditos e escritos V, 234-239. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 235. 
13 Ibid., p. 235. 
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ao ser objetivado pelo sujeito e o sujeito atinge o status de sujeito ao ser objetivado como 

tal. É uma espécie de jogo de formação do sujeito e do objeto, um em relação ao outro em 

que os modos de objetivação e de subjetivação desenvolvem-se mutuamente.  

Vale ressaltar que não está em questão, para Foucault, a estrutura própria do sujeito 

que lhe permite o acesso ao conhecimento, mas o modo como alguém se torna sujeito 

mediante práticas humanas historicamente determinadas. Tampouco estamos lidando com 

uma filosofia do sujeito que teria a pretensão de descrever um sujeito universal capaz de 

conhecer objetos preexistentes, como fariam as análises filosóficas que assumem um 

vínculo originário entre o sujeito e o conhecimento - admitindo uma natureza humana 

como fonte de verdade. De igual modo, Foucault não está fazendo uma filosofia do objeto. 

Segundo Candiotto, “não estamos diante de uma filosofia do objeto, mas da análise da 

constituição histórica de articulações que fazem emergir, transformar ou desaparecer esse 

ou aquele objeto”
14

. Não se trata de investigar condições formais de se relacionar com o 

objeto (como o faz Descartes ao postular um método para a busca do verdadeiro 

conhecimento e como o faz Kant ao analisar as estruturas do próprio sujeito de 

conhecimento), e tampouco se trata de detectar condições empíricas que possibilitaram ao 

sujeito tomar conhecimento de um objeto já dado. O que importa são “as condições 

históricas que motivam nossa conceituação”
15

, ou seja, é preciso, para compreender a 

relação entre o objeto e o pensamento, ou mais claramente, as condições que fazem o 

pensamento se ocupar com tal objeto, voltar-se para as condições históricas que as 

determinam.  

A história tem grande importância para as teses de Foucault acerca do sujeito e da 

subjetividade, uma vez que o desafio, por ele mesmo lançado, é o de “se livrar do sujeito 

constituinte, livrar-se do próprio sujeito, isto é, chegar a uma análise que possa dar conta 

da constituição do sujeito na trama histórica”
16

. Dizer que o sujeito se constitui em sua 

trama histórica não é o mesmo que supor que o sujeito é puramente um receptáculo sobre o 

qual recaem as condições históricas, econômicas, sociais e políticas, uma vez que ele não é 

algo definitivamente dado sobre o qual as coisas incidem. Seria mais preciso dizer que ele 

se forma e se compreende em relação com as estruturas políticas, econômicas e sociais. 

Por recusar essa visão do sujeito, Foucault sugere não tomá-lo como “núcleo central de 

todo conhecimento, como aquilo em que e a partir de que a liberdade se revelava e a 
                                                           
14 CANDIOTTO, Cesar. “Foucault: uma história crítica da verdade.” Trans/Forma/Ação, 2006: 65-78, p. 67. 
15  FOUCAULT, Michel. “O sujeito e o poder.” In: Michel Foucault: uma trajetória filosófica. Para além do 

estruturalismo e da hermenêutica, por DREYFUS, H e RABINOW, P., 273-298. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2010, p. 274.  

16 FOUCAULT, Michel. “Verdade e poder.” In: Microfísica do poder, 1-14. São Paulo: Graal, 2004, p. 7.  
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verdade podia explodir”
17

, mas formular uma genealogia do sujeito moderno. 

É diante dessa perspectiva que se pode sumariamente delinear os contornos mais 

gerais da perspectiva foucaultiana. A imagem reivindicada por Foucault ao final de As 

palavras e as coisas - “o homem se desvaneceria, como na orla do mar, um rosto de 

areia”
18

 - pretendia indicar apenas que “o homem”, essa forma universal e terminal de se 

referir a nós mesmos, não passa de uma forma de objetivação. A imagem do rosto que se 

apaga na areia faz referência à ideia de uma existência ainda não objetivada
19

. E, nessa 

medida, é a possibilidade de abrir o campo para um devir histórico. Foucault rechaça a 

ideia de um eu fixo e estável escondido por trás daquilo que aparentemente somos. Não 

existe um eu profundo escondido sob máscaras, ou um eu perdido no fundo do seu ser que 

deve ser desvelado, reencontrado. A tão comentada sentença foucaultiana não tem em vista 

anular o homem, mas voltar-se para seu devir, para as maneiras pelas quais alguém se 

torna aquilo que é. “Tornar-se o que se é” é inventar
20

 um modo de ser a partir das 

circunstâncias que lhe são apresentadas. O rosto que se apaga na areia é uma metáfora para 

indicar o fim de uma imagem consolidada e terminada de “homem”, é a negação de um 

universal que nos aprisiona em nosso ser e, ao mesmo tempo, indica a recriação da 

singularidade de cada um.  

 
Os homens – diz Foucault – jamais cessaram de se construir, isto é de colocar 
continuamente sua subjetividade, de se constituir numa série infinita e múltipla 
de subjetividades diferentes, que jamais terão fim e que não nos colocam jamais 
diante de alguma coisa que seria o homem

21
. 

 
 

Foucault pretendia mostrar que as circunstâncias políticas, econômicas, sociais são 

imprescindíveis para a compreensão de quem somos e do que fazemos. Longe de pretender 

desqualificar a vida humana, a sentença foucaultiana sugere uma nova via de interpretação 

do sujeito que não se dê a partir das categorias tradicionais de identidade, unidade e 

continuidade ou de amuletos metafísicos (como alma, espírito e essência). Foucault 

vislumbra uma nova perspectiva para fazer erigir uma teoria do sujeito: 

 

                                                           
17 FOUCAULT, Michel.  A Verdade e as Formas Jurídicas. Rio de Janeiro: NAU, 1996, p. 10.  

18
 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas, p.404.  

19 Aqui estamos acompanhando Paul Veyne, “existência sem rosto, ainda não objetivada” (VEYNE, Paul. “Foucault 

revoluciona a história.” In: Como se escreve a história, 149-182. Brasília: Universidade de Brasília, 1992, p.171).  

20  O termo invenção aqui faz uma referência ao uso nietzscheano do termo. Segundo Foucault, “quando fala em 

invenção, Nietzsche tem sempre em mente uma palavra que opõe a invenção, a palavra origem. Quando diz invenção é 

para não dizer origem; quando diz Erfindung é para não dizer Ursprung” (FOUCAULT, Michel. A Verdade e as Formas 

Jurídicas. Rio de Janeiro: NAU, 1996, p. 15). Falar em invenção de si, é portanto, falar do modo como se chega a ser 

como se é a partir das circunstâncias que lhe são apresentadas. Inventar não é criar a partir do nada, mas a partir das 

circunstâncias em que se encontra e do modo como se posiciona diante dela.  

21 FOUCAULT, Michel apud REVEL, Judith, op.cit, p. 85.  
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seria interessante tentar ver como se dá, através da história, a constituição de um 
sujeito que não é dado definitivamente, que não é aquilo a partir do que a 
verdade se dá na história, mas de um sujeito que se constitui no interior mesmo 
da história, e que é a cada instante fundado e refundado pela história. É na 
direção desta crítica radical do sujeito humano pela história que devemos nos 
dirigir

22
. 

 
 

O sujeito como fundamento, como núcleo do conhecimento, como algo unitário, 

idêntico
23

 e permanente torna-se obsoleto diante de um pensamento que tem em vistas 

afirmar e acolher as transformações históricas. A criação de novos sujeitos, nesse sentido, 

não remete a um cogito ou a um sujeito transcendental; ele é forjado a partir de sua 

historicidade. E se o sujeito é histórico, ele é, como todo objeto, o resultado de uma 

objetivação determinada e datada e, portanto, passível de alteração a cada nova conjuntura 

histórica. 

Essas indicações metodológicas nos conduzem a um tipo de problematização que é 

ao mesmo tempo epistemológica, política e ética. 

 
Fora de qualquer totalização, ao mesmo tempo abstrata e restritiva, abrir 
problemas tão concretos e gerais quanto possível – problemas que viram a 
política pelo avesso, atravessam a sociedade em diagonal, e são parte 
constituinte de nossa história e, ao mesmo tempo, constituídos por ela. [...] E 
seria preciso tentar colocar os problemas como questões da atualidade e da 
história, como problemas morais, epistemológicos e políticos

24
.  

 

 

É uma forma de abordagem que não parte de um projeto político prévio e que tenha 

por objetivo constituir um projeto definido; essa forma de abordagem que não toma os 

objetos como dados ontologicamente, mas como constituintes da história e ao mesmo 

tempo constituídos por ela, pressupõe uma posição ética em relação ao conhecimento. Essa 

posição seria a de um desprendimento, de desvario. A mobilidade do pensamento é exigida 

para que se efetue uma análise como pretende Foucault. Cada circunstância datada e 

delimitada constrói uma nova verdade, um novo objeto, um novo tipo de sujeito que se 

relaciona com essa verdade e com esse objeto. Essa atitude epistemológica de Foucault, se 

é que podemos falar assim, exige as angústias e incertezas de perder-se das evidências. Ou 

ainda: “essa história do pensamento deverá ser concebida como uma das ontologias que se 

relaciona o princípio de liberdade, em que a liberdade é definida, não como um direito de 

ser, mas como a capacidade de fazer”
25

. 

 Uma história crítica do pensamento, como a pretende Foucault, nos conduz a uma 

                                                           
22 FOUCAULT, Michel.  A Verdade e as Formas Jurídicas. Rio de Janeiro: NAU, 1996, p.10. 
23 O sujeito descrito nesses termos é, evidentemente, o sujeito do cogito cartesiano.  

24 FOUCAULT, Michel. “Política e Ética: uma entrevista.” In: Ditos e escritos V, 218-224. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2004, p.220.  

25 FOUCAULT, Michel. O governo de si e dos outros. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p.281. 
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região desconfortável em que o pensamento, aturdido por sua tarefa crítica de pensar sobre 

si mesmo, movimenta-se em uma dinâmica de constante problematização
26

. Sujeito e 

objeto se constituem de determinadas formas apenas num jogo muito particular de verdade. 

Não se trata da “descoberta das coisas verdadeiras, mas das regras segundo as quais, a 

respeito de certas coisas, aquilo que um sujeito pode dizer decorre da questão do 

verdadeiro e do falso”
27

. Decorre disso que a verdade não é encontrada nem no sujeito nem 

no objeto, mas nas múltiplas articulações históricas que constituem o sujeito e o objeto. 

Em última instância, o que Foucault pretende esclarecer com os jogos de verdade são as 

regras que tornam possível os diversos saberes. Ninguém melhor que o próprio Foucault 

para sistematizar o que está em jogo. Trata-se 

 
da história das veridcções, entendidas como as formas pelas quais se articulam, 
sobre um campo de coisas, discursos capazes de serem ditos verdadeiros ou 
falsos: quais foram as condições dessa emergência, o preço com o qual, de 
qualquer forma, ela foi paga, seus efeitos no real e a maneira pela qual, ligando 
um certo tipo de objeto a certas modalidades do sujeito, ela constitui, por um 
tempo, uma área e determinados indivíduos, o a priori histórico de uma 
experiência possível

28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 Compreende-se por problematização “o conjunto das práticas discursivas ou não discursivas que faz alguma coisa 

entrar no jogo do verdadeiro e do falso e o constitui como objeto para o pensamento (seja sob a forma da reflexão moral, 

do conhecimento científico, da análise política etc).” (FOUCAULT, Michel.“O cuidado com a verdade.” In: Ditos e 

escritos V, 240-251. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 242). 
27 FOUCAULT, Michel. “Foucault.” In: Ditos e escritos V, 234-239. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 235.  

28 Ibid., p. 235. 
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CAPÍTULO I – O CAMPO DE PROBLEMATIZAÇÃO DO SUJEITO 
 

1.1– AS RELAÇÕES DE PODER 

 

As ideias lançadas por Foucault nos textos que datam da década de 1970 são 

imprescindíveis para a exploração da trama histórica em que se articulam os processos de 

sujeição e de subjetivação. A hipótese exaustivamente explorada e trabalhada pelo autor – 

principalmente no primeiro volume da História da Sexualidade, A vontade de saber – de 

que o poder é, sobretudo, produtivo e inventor constitui-se como a pedra de toque para a 

compreensão dos campos de experiência sobre os quais se constituem os sujeitos. 

As formulações de Foucault nesse período emergem de um pressuposto 

fundamental: o nominalismo
29

. Para um nominalista o conceito é uma forma terminal de se 

referir a determinada realidade, “não se admite a priori a existência de algo como o 

Estado, a sociedade, o soberano, os súditos”
30

; o conceito é tão suscetível a transformações 

como a realidade, ou seja, os conceitos possuem um caráter provisório, uma vez que 

pretendem designar uma realidade. As abstrações que não designam uma realidade 

material e passível de transformação são meras palavras vazias. Mais que propor um 

ceticismo aos universais (Estado, homem, sociedade, poder, governo), o nominalismo põe 

à prova o caráter constitutivo dos objetos. Os objetos, na perspectiva nominalista, existem 

somente à medida que se efetivam no real. As noções encontram seu conteúdo em 

circunstâncias histórias determinadas – por exemplo, os modos de funcionamento do poder 

definem-se de acordo com as circunstâncias em que ele se exerce. Foucault nega a 

identidade contínua de algo que seria definitivamente “a loucura”, “o poder” ou “o 

Estado”. Os objetos, sejam quais forem, adquirem uma nova realidade de acordo com o 

período, o lugar, a época. Qualquer tentativa de definir os termos em abstrações gerais e 

universais deixaria escapar elementos singulares e particulares de uma realidade específica. 

Colocando-se como um nominalista, Foucault sugere “suponhamos que os universais não 

existem; [...] Nada de interrogar os universais utilizando como método crítico a história, 

mas partir da inexistência dos universais para indagar que história podemos fazer”
31

. 

                                                           
29 “Devemos ser nominalistas.” FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade: A Vontade de Saber. Rio de Janeiro: 

Graal, 2003, p. 103.  

30 FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 5-6.  

31 Ibid., p.5-6. 
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A história que se pode fazer quando se recusa a existência a priori dos universais é 

a das práticas efetivas. Não se trata de fazer uma história universal, mas de pensar os 

conceitos e os termos em relação à sua historicidade e à sua efetividade. De tal modo, o 

nome nada mais é que a possibilidade de objetivar
32

 uma determinada realidade que é 

transitória. Nesta perspectiva, colocamo-nos ao lado de Veyne,  

 

em vez de acreditar que existe uma coisa chamada „os governantes‟ 

relativamente à qual os governados se comportam, consideramos que os 

„governados‟ podem ser tratados seguindo práticas tão diferentes, de acordo com 

as épocas, que os ditos governados não têm senão o nome em comum
33

.  

 

A postura nominalista permite a Foucault compreender que os nomes são formas 

terminais de se referir a uma situação determinada; como eles se referem a uma 

determinada configuração das relações de força, ou ainda, a uma situação estratégica que 

coloca em jogo diversas relações possíveis
34

. 

É sob esse regime nominalista que Foucault analisará o sujeito e a subjetividade. 

Ambos são pensados em sua constituição histórica, passíveis de modificação e 

transformação, mediante as quais o sujeito se constitui e chega a ser o que é. As noções de 

sujeito e de subjetividade aparecem nos escritos foucaultianos sempre interligadas. 

Foucault sustenta que o sujeito “não é uma substância. É uma forma, e esta forma não é, 

sobretudo nem sempre, idêntica a si mesma”
35

. O problema do sujeito é o problema da 

forma-sujeito; essa forma, no entanto, não é vazia. Ela se preenche, ou encontra seu 

conteúdo, nas distintas relações que estabelece, seja com os outros, seja consigo mesmo. 

Isso significa que o sujeito não está livre das relações que o circunda, ao contrário, ele se 

constitui mediante essas relações
36

. Pelo caráter sempre provisório do sujeito, por estar 

sempre se constituindo indefinidamente, a subjetividade é compreendida também como um 

processo, um processos de subjetivação. A subjetividade não é, portanto, no registro 

foucaultiano, uma estrutura isolada e essencial, preexistente na realidade, ela se refere a 

                                                           
32 Objetivar significa simplesmente tornar objeto. Nesta perspectiva é importante levar em consideração as indicações 

metodológicas do nominalismo, em que o objeto é constituído em sua historicidade. Segundo Fonseca, no caso do 

sujeito, a objetivação pode ser realizada enquanto sujeito falante, “produtivo e vivente, realizada por modos de 

investigação que procuram obter um estatuto de ciência”, e também enquanto sujeito “dividido no interior de si próprio e 

perante os outros, realizada pelo que chamará de „práticas discordantes‟ que fazem do sujeito um objeto passível de ser 

divido” (FONSECA, M. Michel Foucault e a constituição do sujeito. São Paulo: EDUC, 2003, p. 21).  

33 “Foucault revoluciona a história” in: Como se escreve a história, 149-182. Brasília: Universidade de Brasília, p. 154.  

34 FOUCAULT, M. História da Sexualidade: A Vontade de Saber. Rio de Janeiro: Graal, 2003, p. 103.  

35 FOUCAULT, M. “A ética do cuidado de si como prática da liberdade.” In: Ética, sexualidade e política, 264- 287. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 275.  
36 Nossa argumentação acerca das relações de força na constituição das subjetividades fundamentam-se nos textos de 

Deleuze e na tese de doutorado de Alexandre Filordi de Carvalho intitulada “História e subjetividade no pensamento de 

Michel Foucault”, especificamente o terceiro capítulo: “As relações de forças nos processos históricos de constituição de 

subjetividades”. Cf. DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 1995. Cf. FILORDI, Alexandre. História e 

subjetividade no pensamento de Michel Foucault. São Paulo: Tese de doutorado, 2007. 
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formas de se relacionar consigo mesmo, com ou outros e com o mundo, tendo, portanto, 

um caráter efêmero e transitório, próprio de um processo
37

.  

A hipótese de Foucault é que as relações de poder formam a grade de 

inteligibilidade dos campos de experiência em que os sujeitos se constituem, ou seja, as 

formas-sujeito reconfiguram-se de acordo com as circunstâncias políticas, sociais e éticas. 

De tal modo, é preciso entender o que Foucault denomina por poder. Sua analítica 

do poder recusa a ideia de uma entidade estável ou uma coisa que se possua, o poder é 

considerado como “relações de força desequilibradas, heterogêneas, instáveis, tensas”
38

. 

Como acontece com outras noções em Foucault, a de força não é desenvolvida com clareza 

e continuidade. Foucault não está falando de uma existência isolada da força; mas das 

relações instáveis e reversíveis que estão dissolvidas e disseminadas em todo corpo social. 

Segundo Deleuze, “a força não está nunca no singular, ela tem como característica 

essencial estar em relação com outras forças, de forma que toda força já é relação, isto é, 

poder”
39

. Essas forças não estão centralizadas em único ponto, elas são móveis e se 

exercem a partir de inúmeros lugares, o que significa que elas estão sempre em relação. 

Indo mais além, elas estão presentes em todas as relações e constituem o campo em que se 

desenrolam os acontecimentos, consequentemente, são a causa de qualquer modificação na 

configuração de um estado, podendo causar a alteração, deformação e movimento desse 

estado. As relações de poder são entendidas, portanto, 

 

como a multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se 
exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e 
afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios que tais 
correlações de força encontram umas nas outras, formando cadeias ou sistemas 
ou, ao contrário, as defasagens e contradições que as isolam entre si; enfim, as 
estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional 
toma corpo nos aparelhos estatais, nas formulações das lei, nas hegemonias 
sociais.

40 
 
 

Essas relações de força estruturam o campo de possibilidade das experiências dos 

sujeitos e constituem-se como “a chave de inteligibilidade do campo social”
41

. Essas forças 

não estão necessariamente no registro da violência e da dominação. Não se trata de uma 

força que seria exercida isoladamente por alguém que a detém; as forças englobam todos, 

                                                           
37 Diz Foucault: “há, indubitavelmente, relações e interferências entre essas diferentes formas do sujeito; porém, não se 

está na presença do mesmo tipo de sujeito”. FOUCAULT, M. “A ética do cuidado de si como prática da liberdade.” In: 

Ética, sexualidade e política, 264- 287. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 275. 
38 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade: A Vontade de Saber. Rio de Janeiro: Graal, 2003, p. 104.  

39 DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 1995, p. 78.  

40 FOUCAULT, Michel. op. cit., p.103.  

41 Ibid., p. 103.  
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tanto aqueles que exercem quanto aqueles sobre os quais é exercida
42

. Nesse jogo em que 

todos fazem parte, influenciando ou sendo influenciados, percebe-se que as forças 

atravessam e compõem as relações entre os indivíduos ou grupos. Ainda nos valendo da 

argumentação de Deleuze: 

 

 
Foucault está mais perto de Nietzsche (e também de Marx) para quem as 
relações de forças ultrapassa singularmente a violência, e não pode ser definida 
por ela. É que a violência afeta corpos, objetos ou seres determinados, cuja 
forma ela destrói ou altera, enquanto a força não tem outro objeto além de outras 
forças, não tem outro ser além da relação: “é uma ação sobre a ação, sobre as 
ações eventuais, ou atuais, futuras ou presentes”, “é um conjunto de ações sobre 
ações possíveis”

43 
 
 

Essa dinâmica do funcionamento do poder, em que as forças são ativadas tanto ao 

afetar quanto ao ser afetado, é interpretada por Foucault no registro da ação. As forças são 

ativadas e colocadas em movimento pela “ação de uns sobre outros”
44

. O caráter próprio 

das relações de força é o de 

 
 

um conjunto de ações sobre ações possíveis: elas operam sobre o campo de 
possibilidades em que se inscreve o comportamento dos sujeitos ativos; ele 
incita, induz, desvia, facilita ou dificulta, amplia ou limita, torna mais ou menos 
provável; no limite, coage ou impede absolutamente, mas é sempre um modo de 
agir sobre um ou vários sujeitos ativos, e o quanto eles agem ou são suscetíveis 
de agir. Uma ação sobre ações

45
. 

 
 

Se as forças se definem por seu poder de afetar outras forças, elas não têm um 

caráter necessariamente repressivo, elas incitam, induzem, produzem novas relações. A 

racionalidade da relação de forças é da ordem das táticas e das estratégias
46

. A estratégia é 

um artifício utilizado para calcular a melhor maneira de se obter uma vantagem sobre o 

                                                           
42 “Primeiramente, o poder não é concebido como uma essência com uma identidade única, nem é um bem que se uns 

possuam em detrimento de outros. O poder é sempre plural e relacional e se exerce em práticas heterogêneas e sujeitas a 

transformações; isto significa que o poder se dá em um conjunto de práticas sociais constituídas historicamente, que 

atuam por meio de dispositivos estratégicos que alcançam a todos e dos quais ninguém pode escapar, pois não se 

encontra uma região da vida social que esteja isenta de seus mecanismos” (DUARTE, André. “Biopolítica e resistência: o 

legado de Michel Foucault.” In: Figuras de Foucault, RAGO, M. e VEGA- NETO, A. (Orgs.), 45-56. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2006, p. 47).  

43 DELEUZE, Gilles, op. cit., p.78. 

44  FOUCAULT, Michel. “O sujeito e o poder.” In: Michel Foucault: uma trajetória filosófica. Para além do 

estruturalismo e da hermenêutica, por DREYFUS, H e RABINOW, P., 273-298. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2010, p. 287. 
45 Ibid., p. 288. 
46A palavra estratégia é entendida em três sentidos. O primeiro deles refere-se à escolha dos meios propícios para se 

atingir um determinado fim; o outro designa “o conjunto de procedimentos utilizados em um confronto a fim de privar o 

adversário dos seus meios de combate e reduzi-lo à renúncia de luta” (Ibid., p.293). O terceiro sentido é o que se aplica 

melhor para pensar as relações de forças: trata-se de uma forma de pensar as ações dos outros e a própria ação com o 

propósito de atingir alguma vantagem.  
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outro em um determinado jogo. Nesse sentido, ela atua “em função daquilo que alguém 

pensa dever ser a ação dos outros e daquilo que ele acredita que os outros pensarão ser a 

sua”
47

. Esse cálculo das ações e das ações possíveis para se obter vantagem sobre um 

outro, supõe um campo eventual de ações, em que há a possibilidade de resistência, de 

escapatória, de fuga ou de aceitação. Esse campo, portanto, é formado por uma constante 

relação de confronto, em que as ações de uns incidem sobre as ações dos outros para 

conduzi-las, mas sempre há algo que lhes escapa. As relações de força estão o tempo todo 

em enfrentamento e confrontando outras forças. Nas palavras de Castelo Branco, 

 
todo poder, por ser relacional, requer confronto entre os envolvidos, uma 
rivalidade que somente pode vigorar na disputa de perspectivas e de pontos de 
vista. Na ausência de liberdade, o que ocorre é a relação autoritária, totalitária, 
em condições onde existem estruturas de poder para as quais não desejadas 
mudanças sociais e intelectuais, ou artísticas

48 
 

Para Foucault, o poder só pode se exercer sobre sujeitos livres e na medida em que 

são livres, pois, se não houvesse possibilidade de resistência e de reação não seria 

necessário o exercício do poder, já que nada poderia ser diferente do que já é. Se em uma 

relação de poder, um dos lados estiver completamente à mercê do outro, não há 

possibilidade de exercício do poder, pois haveria apenas violência e domínio completo. 

Devemos compreender a relação entre poder e liberdade não em termos de exclusão 

mútua, mas como um par que se provoca a cada instante. O poder se exerce somente sobre 

sujeitos livres porque é próprio da sua mecânica uma relação agonística com a resistência. 

Poder e resistência se incitam mutuamente: a resistência faz emergir novas relações de 

força e as relações de força fundam novos pontos de resistência. Entre as relações de poder 

e os focos de resistência há uma relação estratégica em que as forças que incidem sobre 

algo ou alguém transformam o estado de relações anterior; esse novo estado faz surgir 

novas forças que incidem de outra forma. O campo das forças é formado por um conjunto 

de relações estratégicas que surtem efeitos diversos que não são percebidos e sentidos de 

uma única maneira. “Cada força constitui para a outra – diz Foucault – uma espécie de 

limite permanente, de ponto de inversão possível”
49

. 

A questão do enfrentamento e da luta das forças na compreensão do campo no qual 

se constituem os sujeitos é a chave que permitirá os desenvolvimentos posteriores no que 

tange à constituição das subjetividades. Isto é, devemos realizar uma análise que parta do 

                                                           
47 Ibid., p. 293.  

48 BRANCO, Guilherme Castelo. “Agonística e palavra: as potências da liberdade.” In: Foucault, filosofia e política, por 

BRANCO, Guilherme Castelo e VEIGA-NETO, Alfredo (Orgs.), 153-162. Belo Horizonte: Autêntica, 2011, p. 153.  

49 FOUCAULT, Michel, op. cit., p. 298.  
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eixo das relações de força em que liberdade e poder estão em constante confronto para 

investigar a constituição do sujeito. 

Em um primeiro sentido, o sujeito é pensado como um objeto constituído 

historicamente a partir de forças que lhe são exteriores, ou seja, pela dependência a outrem, 

mas também pela autoimagem identitária que forma de si mesmo. O processo de 

constituição, nesse momento, refere-se a formas de sujeição em que “o sujeito é submetido 

ao outro pelo controle e a dependência, e ligado à sua própria identidade através de uma 

consciência ou do autoconhecimento”
50

. Sobre o indivíduo atua 

 

essa forma de poder que se aplica à vida cotidiana imediata, que categoriza o 
indivíduo, marca-o com sua própria individualidade, liga-o à sua própria 
identidade, impõe-lhe uma lei de verdade, que devemos reconhecer e que os 
outros têm de reconhecer nele

51
. 

 
 

A sujeição é um processo em que as relações de força atuam sobre o sujeito para 

controlar e diminuir suas possibilidades de ação, mas também se refere às formas 

identitárias em que o sujeito se reconhece. 

Aqui chegamos à formulação inicial do nosso problema. Se o sujeito está 

submetido às relações de sujeição há ainda a possibilidade de sujeitos livres e insubmissos? 

O sujeito é capaz de estabelecer uma relação de enfrentamento e forjar alguma estratégia 

que lhe permita escapar da malha de sujeição em que está inserido? Será que as formas 

mais extremas de sujeição deixam espaços para pontos de resistência? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Ibid., p. 278.  

51 Ibid., p. 278.  



23 
 

1.2 – PROJETO GENEALÓGICO: A INTELIGIBILIDADE DAS RELAÇÕES DE PODER 
 
 
 

A genealogia aparece no horizonte das pesquisas de Foucault para dar 

continuidade ao projeto de escrever a história dos sujeitos. É em Nietzsche, a genealogia e 

a história, texto publicado um ano após Foucault ter proferido a aula inaugural no Collège 

de France, que o projeto genealógico adquire contornos mais precisos. A explicitação do 

projeto genealógico inicia-se com a interpretação de algumas expressões extraídas de 

textos de Nietzsche
52

. Foucault afirma que Nietzsche faz o emprego da expressão 

Ursprung para designar origem, Herkunft para se referir à proveniência e Erfindung para 

assinalar a invenção. A distinção essencial que está na base dessa diferenciação reside na 

recusa pela busca da origem no sentido metafísico tradicional do termo, em que se atribui 

às coisas uma essência eterna. O olhar do genealogista busca o sentido aparente das coisas, 

uma vez que por trás delas “não há seu segredo essencial e sem data, mas o segredo que 

elas são sem essência, ou que sua essência foi construída peça por peça a partir de figuras 

que lhe eram estranhas”
53

. O genealogista não deve buscar o mistério oculto das coisas ou 

falar em “constituição íntima das coisas ou sentido íntimo do universo, uma vez que tudo 

isso é falso, tudo isto não quer dizer nada. O único sentido íntimo das cousas é elas não 

terem sentido íntimo nenhum”
54

. Na perspectiva genealógica, a origem não passa de uma 

interpretação proposta por alguém, que se tornou verdadeira em detrimentos de outras 

interpretações
55

. A genealogia, portanto, não busca significados escondidos ou intenções 

camufladas, o que ele vê e procura são as condições de possibilidade para a emergência de 

dos acontecimentos da história. A genealogia é um modo de dar visibilidade às relações de 

força que são postas em movimento para a irrupção de algum acontecimento. 

Foucault recusa a história que “se esforça para recolher nela a essência exata da 

coisa, sua mais pura possibilidade, sua identidade cuidadosamente recolhida em si mesma, 

sua forma imóvel e anterior a tudo o que é externo, acidental, sucessivo”
56

. Essa forma de 

                                                           
52 Nosso objetivo aqui não é discutir a fidelidade de Foucault aos textos de Nietzsche, apenas mencionar a importância de 

Nietzsche para a construção do projeto genealógico foucaultiano. Se Foucault reinterpretou ou distorceu os textos de 

Nietzsche dando-lhes novos contornos não vem ao caso. Sobre este assunto Cf. GIACOIA, Oswaldo. “Filosofia da 

cultura e escrita da história – Notas sobre as relações dos projetos de uma genealogia da cultura em Nietzsche e Foucault” 

in O que nos faz pensar?, 1990: 24-50. 
53 FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, a genealogia e a história.” In: Microfísica do Poder, 15-38. Rio de Janeiro: Graal, 

2004, p.18.  

54 CAIERO, A. “Guardador de rebanhos” in PESSOA, Fernando. O eu profundo e os outros eus. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2006, p. 181. Grifos nossos. 

55 “A interpretação será sempre interpretação através „do quem?‟; não se interpreta o que há no significado, mas no 

fundo, quem colocou a interpretação” (FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, Freud e Marx.” In: Ditos e escritos II, 40-55. 

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 49).  

56 FOUCAULT, M. op. cit., p. 17.  
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pesquisa histórica recusada por Foucault, busca as continuidades e um encadeamento 

sucessivo dos fatos que trazem uma origem certa, essencial e indubitável. A genealogia, ao 

contrário, não encontra na origem a fonte de perfeição da qual se desdobram as coisas; o 

que “se encontra no começo histórico das coisas não é a identidade ainda preservada da 

origem – é a discórdia entre as coisas, é o disparate”
57

. A recusa da origem e a busca da 

Herkunft remete à uma análise que não busca a identidade primeira e única das coisas. A 

Herkunft 

 
não se trata de modo algum de reencontrar em um indivíduo, em uma ideia ou 
em um sentimento as características gerais que permitem assimilá-los a outros – 
e de dizer: isto é grego ou isto é inglês; mas de descobrir todas as marcas sutis, 
singulares, subindividuais que podem se entrecruzar nele e formar uma rede 
difícil de desembaraçar

58
. 

 
 

Buscar a proveniência (Herkunft) do sujeito implica em uma dissociação do eu, em 

que o sujeito não está mais associado a uma origem, nem a um estado inicial de perfeição. 

O sujeito não possui uma identidade, uma essência perfeita ou uma forma imóvel; ele é 

formado por um conjunto de acontecimentos
59

 e de acidentes que o atravessam. Isto 

significa que o acontecimento é a irrupção do que não é necessário, o acontecimento é um 

“fio tênue”
60

 que tece a trama da história. O historiador genealógico coloca tudo em 

movimento histórico, não há nada fixo, “nada no homem – nem mesmo seu corpo – é 

suficientemente fixo para compreender os outros homens e se reconhecer neles”
61

. 

A estratégia genealógica aponta para a impossibilidade de um sujeito fixo e estável, 

uma vez que ele é dissipado em acontecimentos singulares que o corta e o atravessa. O 

sujeito não é compreendido como a substância unificadora de toda diferença. Antes de ser 

uma identidade que reúne tudo, é uma pluralidade de forças que se multiplicam, se 

dobram, se enfraquecem, se enrijecem e que são atravessadas e cortadas por outras forças 

que o põe em constante movimento.  

A análise genealógica coloca o homem em sua trama histórica, assumindo que ele 

tem uma gênese
62

, uma formação, uma história, e que, portanto, não é originário. Ele não é 

                                                           
57 Ibid., p. 18. 
58 Ibid., p. 20.  

59 Por acontecimento deve-se entender “uma relação de forças que se inverte, um poder confiscado, um vocabulário 

retomado e voltado contra seus utilizadores, uma dominação que se enfraquece, se distende, se envenena e uma outra que 

faz sua entrada, mascarada”.FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, a genealogia e a história.” In: Microfísica do Poder, 15-

38. Rio de Janeiro: Graal, 2004, p.28. 
60 FOUCAULT, Michel. O governo de si e dos outros. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 100. 
61 FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, a genealogia e a história.” In: Microfísica do Poder, 15-38. Rio de Janeiro: Graal, 

2004, p. 27.  

62 Gostaríamos de  indicar  uma  aproximação  entre  Foucault  e  Heidegger,  ou, mais precisamente, a influência da 

destruição metafísica heideggeriana para a concepção foucaultiana de sujeito. “Quando Foucault afirma: „penso que não 
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encontrado em especulações metafísicas. A constatação de Foucault, por meio de uma 

investigação genealógica, é a de que somos produzidos por práticas culturais que não 

possuem uma essência ou uma finalidade pré-determinada, mas que podem ser 

apreendidas e alteradas. 

 

Fazer genealogia dos valores, da moral, do ascetismo, do conhecimento não será, 
portanto, partir em busca de sua “origem”, negligenciando como inacessíveis 
todos os episódios da história; será, ao contrário, se demorar nas meticulosidades 
e nos acasos dos começos; prestar uma atenção escrupulosa à sua derrisória 
maldade; esperar vê-los surgir, máscaras enfim retiradas, com o rosto do outro; 
não ter pudor de ir procurá-las lá onde elas estão, escavando os basfond; deixar-
lhes o tempo de elevar-se do labirinto onde nenhuma verdade as manteve jamais 
sob sua guarda. O genealogista necessita da história para conjurar a quimera da 
origem, um pouco como o bom filósofo necessita do médico para conjurar as 
sombras da alma

63
. 

 

 

Para a genealogia não há essências fixas, nem finalidades metafísicas, a história é 

feita das “singularidades dos acontecimentos, fora de sua finalidade monótona”
64

, o que ela 

busca são as descontinuidades e a exterioridade. E essas descontinuidades que são 

procuradas em uma pesquisa genealógica estão presentes em práticas superficiais, o que 

significa que a importância das coisas não está escondida em grandes verdades ocultas, 

mas revela-se em sua aparência, em sua visibilidade. Vale notar que Foucault não supõe 

que os acontecimentos surjam a partir de motivações psicológicas individuais; antes, eles 

são um resultado de estratégias sem estrategistas
65

. Isso significa que não há indivíduos 

isolados que sejam responsáveis pela emergência de algum acontecimento; não há um 

sujeito que mova a história. O que está em questão é um jogo de forças que emerge a partir 

de uma configuração histórica singular. 

Na genealogia dos sujeitos, o corpo aparece como a superfície sobre a qual se 

inscrevem os acontecimentos. E se os homens são feitos não de uma substância primeira 

ou de uma essência que lhes é própria, mas de uma exterioridade que os corta, é justamente 

                                                                                                                                                                                
há sujeito soberano, fundador, uma forma universal de sujeito que poderíamos encontrar em toda parte‟, tema que 

atravessa toda a sua produção, estamos indiscutivelmente no campo reflexivo instaurado por Heidegger com sua 

„destruição da metafísica‟ e, em particular, com sua crítica à metafísica da Modernidade. Embora o método genealógico 

seja uma criação de Nietzsche, não tenho dúvidas de que somente a destruição da metafísica do sujeito heideggeriana 

abriu o espaço para a obra de genealogista realizada por Foucault”. Cf. FIGUEIREDO, Luís Cláudio. “Foucault e 

Heidegger, a ética e as formas históricas do habitar (e do não habitar)” in Tempo Social,1995: 136-149. 
63 FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, a genealogia e a história.” In: Microfísica do Poder, 15-38. Rio de Janeiro: Graal, 

2004, p. 19.  

64 Ibid., p. 15.  

65 Cf. RABINOW, Paul. e DREYFUS, Hubert. Michel Foucault: uma trajetória filosófica. Para além do estruturalismo e 

da hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 145. 
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no corpo que as forças vão incidir. O corpo é marcado por acontecimentos passados; ele é 

fonte de desejos, erros, ações. Não na alma, mas no corpo é que se encontram os impulsos 

e as forças que constituem os sujeitos. A corporalidade é, portanto, constitutiva do sujeito e 

da subjetividade. 

 
O corpo – e tudo que diz respeito ao corpo, a alimentação, o clima, o solo, é o 
lugar da Herkunft: sobre o corpo se encontra o estigma dos acontecimentos 
passados do mesmo modo que dele nascem os desejos, os defalecimentos e os 
erros; nele também eles se atam e de repente se exprimem, mas nele também 
eles se desatam, entram em luta, se apagam uns aos outros e continuam seu 
insuperável conflito

66
. 

 

Junta-se à busca da Herkunft, a procura da Entestehung que é o ponto de 

surgimento das coisas. Em uma perspectiva genealógica, buscar a Entestehung é 

reencontrar o ponto de surgimento de todo um sistema de submissões das forças que 

possibilitam a emergência de um acontecimento. Ao invés da solene necessidade das 

origens, a mesquinharia e baixeza dos pequenos começos, dos surgimentos, das invenções. 

Ao invés de verdades, ideais e perfeição na origem, o genealogista vê dominação, sujeição 

e luta. 

Foucault identifica a genealogia com aquilo que denomina de “história efetiva”. Ele 

pensa a história como “plano de exterioridade onde se inscrevem as diferenças entre as 

forças em permanente afrontamento, de cujo embate se produz a emergência de um 

sentido, radicalmente singular em sua exterioridade relativamente a outros sentidos”
67

. A 

procura do genealogista é a de explicitação do campo de forças que fazem emergir algum 

sentido histórico. “A emergência se produz sempre em um determinado estado das 

forças”
68

.  

É exatamente no registro da guerra, da luta, do enfrentamento que o saber histórico 

pode ser encontrado. Foucault propôs a inversão da proposição de Clausewitz - aquela que 

dizia “a guerra não é mais que a continuação da política por outros meios”
69

 - para afirmar 

que “política é a guerra, é a continuada por outros meios”
70

. Nesta interpretação, a guerra 

não se reduz à batalha, ela ganha um sentido mais essencial que seria o de relações de 

forças que perpassam todo o campo social, forças essas que sublinham todas as relações 

                                                           
66 FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, a genealogia e a história.” In: Microfísica do Poder, 15-38. Rio de Janeiro: Graal, 

2004, p.22.  

67 GIACOIA, O. Filosofia da cultura e escrita da história – Notas sobre as relações dos projetos de uma genealogia da 

cultura em Nietzsche e Foucault ,p.45.  

68 Ibid, p. 23.  

69
 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p.22 

70
 Ibid., p.22. 
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possíveis
71

. Nesse sentido, a guerra representa a relação beligerante imanente à força e ao 

poder, o que significa dizer que a guerra não é o acontecimento bruto, a batalha em si, mas 

um instrumento para a inteligibilidade do campo de forças no qual se constituem os 

sujeitos. A guerra permite analisar as forças que estão em jogo, mas também entrever 

possibilidades de modificar o estado dessas relações. Se as relações de poder têm como 

ponto de ancoragem uma certa relação de força estabelecida em dado momento histórico, e 

se a condição de possibilidade da relação entre as forças é necessariamente o 

enfrentamento e a luta, elas serão sempre reversíveis, uma vez que não há relação de poder 

que seja uma dominação completa e incontornável.  

O papel do genealogista é estabelecer formas de inteligibilidade para as práticas 

humanas que se dão nesse campo de forças, e, nesse sentido, ele encontra uma chave de 

compreensão que seria ancorada no binômio saber-poder. O saber é encontrado nas 

relações de dominação e de submissão. É por essa constatação que Foucault formula a 

conexão entre saber e poder. Ele vê o saber como um elemento central nas transformações 

dos regimes de verdade e de poder. Poder e saber estão diretamente implicados. Nem 

poder, nem saber são considerados, nessa perspectiva em seus sentidos tradicionais – em 

que se pensa que há saber onde não há relação de poder e que o saber se desenvolve fora 

das grades do poder. Trata-se de uma implicação mútua em que o exercício do poder gera 

um campo de saber. E, retomando o que dissemos anteriormente, Foucault não está 

preocupado com as motivações psicológicas, ele diz:  

 

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

72 
 

É essa articulação entre poder e saber que permite Foucault escrever a genealogia 

não como história da verdade, mas como uma tarefa de diagnosticar e problematizar o 

presente. O saber nada mais é que as possíveis interpretações dos campos de forças em que 

estamos inseridos. Se é preciso uma grade de inteligibilidade para compreender as práticas, 

                                                           
71  Aqui estamos nos referindo à argumentação de Foucault em “É preciso defender a sociedade” e também à 

interpretação encontrada na tese de doutorado de Alexandre Filordi de Carvalho, intitulada “História e subjetividade no 

pensamento de Michel Foucault”, p.158-159.  

72 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: História da Violência nas Prisões. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 27. 
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essa grade é encontrada, na perspectiva genealógica, na articulação entre poder e saber. E, 

se a genealogia é identificada com uma história efetiva é porque ela conta a história do 

campo de batalha sobre o qual emergem os acontecimentos. Diz Foucault, “se há história, 

se há acontecimentos, se ocorre alguma coisa cuja memória se pode e se precisa guardar, é 

precisamente na medida em que atuam entre os homens relações de poder, relações de 

força e certo jogo de poder”
73

. Essas forças inerentes à história são imprescindíveis para 

circunscrever as condições de produção da subjetividade, na medida em que esta é forjada 

essencialmente na luta, no enfrentamento. 

As forças que são postas em movimento na história não possuem uma determinação 

ou uma teleologia, nem regras estabelecidas, elas são da ordem do acaso e da luta. Aqui 

vale fazer uma ressalva. É preciso reconhecer que, embora o acaso seja uma parte essencial 

do jogo de forças, ele não parte do nada, e sim da própria história. Isso significa que, uma 

vez que alguma coisa é produzida, ela não deixa de estar no jogo de forças; ao contrário, 

mantém-se submetida a ele. Essa submissão ou dominação dá margem a uma nova 

interpretação
74

 e, consequentemente, adquire uma nova finalidade. Para seguir Nietzsche, 

“toda história de qualquer coisa, de qualquer costume, pode ser uma cadeia não 

interrompida de interpretações e de aplicações sempre novas, cujas causas talvez não 

estejam ligadas entre si”
75

. Em síntese, não há uma razão que ancore o acontecimento 

histórico, é preciso considerar que ele se relaciona com uma multiplicidade de dispositivos, 

práticas, noções, instituições, discursos. “A história não tem „sentido‟; o que não quer dizer 

que seja absurda ou incoerente. Ao contrário, é inteligível e deve poder ser analisada em 

seus menores detalhes, mas segundo a inteligibilidade das lutas, das estratégias, das 

táticas”
76

. 

O sentido histórico, portanto, deve levar em mais alta conta o acontecimento 

singular; o acontecimento naquilo que ele tem de único. A genealogia não é um simples 

método, ela funciona como uma tática que traz à superfície conteúdos históricos 

silenciados. Diz Foucault, “a genealogia é a tática que faz intervir, a partir dessas 

discursividades locais descritas, os saberes dessujeitados que daí se depreendem”
77

. Os 

saberes dominados que a tática genealógica faz aparecer são, por um lado, os conteúdos 

                                                           
73 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 202.  

74A questão da interpretação é muito cara a Foucault. Para ele, assim como para Nietzsche, “não há nada anterior ao 

interpretar, porque, no fundo, tudo já é interpretação; cada signo é em si mesmo não a coisa que se oferece à 

interpretação, mas interpretação de outros signos. [...] Diante disto, a interpretação encontra -se diante da obrigação de 

interpretar a si mesma, infinitamente” (FOUCAULT, Michel. “Nietzsche, Freud, Marx” in Ditos e escritos II, p.47  
75 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral, Segunda dissertação, Parágrafo XII. 
76 FOUCAULT, Michel, “Verdade e poder.” In: Microfísica do poder, 1-14. São Paulo: Graal, 2004, p.5. 
77 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade, São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 16.  
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históricos silenciados pela solenidade das grandes sistematizações. Esses conteúdos são 

aqueles que as grandes organizações querem mascarar, uma vez que o seu aparecimento 

oferece a possibilidade de crítica e de alteração. Por outro lado, os saberes dominados são 

os desqualificados, são saberes particulares, vindos de pessoas comuns. São saberes 

“locais, descontínuos, desqualificados, não legitimados, contra a instância teórica unitária 

que pretendia depurá-los, hierarquizá-los, ordená-los em nome de um conhecimento 

verdadeiro, em nome dos direitos de uma ciência detida por alguns”
78

. 

Esse procedimento tático tem por objetivo iluminar aquilo que os homens fazem e 

dizem; ou seja, a genealogia enquanto tática é o procedimento que coloca em visibilidade 

os elementos históricos que nos capturaram. A genealogia, nesse sentido, pode ser vista 

como um modo de ação da história crítica do pensamento que busca, no fio da 

descontinuidade, as condições de emergência das coisas, e, nesse processo, ela atua como 

um mecanismo de dessujeição à medida que nos permite “compreender como fomos 

capturados em nossa própria história”
79

. 

A história é mobilizada pelas relações de força que são reversíveis e móveis. Pode-

se inferir disso que “não estamos e não temos que nos situar sob o signo da necessidade 

unívoca”
80

. A genealogia, mais uma vez, ativa mecanismos de dessujeição à medida que 

nos faz ver as possibilidades de resistências e de transformações que podem ser efetuadas. 

Como disse Judith Revel, a repetição do acontecimento nos permite apreender e capturar o 

signo sob o qual nascemos e pelo qual ainda somos atravessados em nossa atualidade, mas, 

por outro lado, nos mostra “os traços de uma ruptura acontecimental”, isto é, mostra a não 

necessidade da singularidade que emerge
81

. A genealogia permite realizar uma análise 

 
que possa dar conta da constituição do sujeito na trama histórica. É isto que eu 
chamaria de genealogia, isto é, uma forma de história que dê conta da 
constituição dos saberes, dos discursos, dos domínios de objeto, etc., sem ter que 
se referir a um sujeito, seja ele transcendente com relação ao campo de 
acontecimentos, seja perseguindo sua identidade vazia ao longo da história

82
. 

 
 

A constituição do sujeito está, por um lado, sublinhada pelas forças que lhe são 

completamente exteriores, uma vez que, estando jogado no mundo, é nele e a partir das 

práticas que nele se encontram que o sujeito monta peça por peça aquilo que é. Por outro, 

                                                           
78 FOUCAULT, Michel. “Genealogia e poder.” In: Microfísica do poder, 167-178. São Paulo: Graal, 2004, p.171. 
79  FOUCAULT, Michel. “O sujeito e o poder.” In: Michel Foucault: uma trajetória filosófica. Para além do 

estruturalismo e da hermenêutica, por DREYFUS, H e RABINOW, P., 273-298. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2010, p. 276.  

80 Ibid. 
81 REVEL, J, op. cit, p.13. 
82 FOUCAULT, Michel.“Verdade e poder.” In: Microfísica do poder, 1-14. São Paulo: Graal, 2004, p. 7. 
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fica claro que o campo está aberto à diferença, uma vez que essas forças não têm nenhuma 

necessidade pré-estabelecida. A genealogia investiga o ser fragmentado, descontínuo e 

atravessado pelas práticas discursivas do saber, dos dispositivos de poder e das formas de 

subjetivação. 

Como já foi assinalado, a análise foucaultiana situa-se como uma crítica radical à 

tradicional compreensão filosófica do sujeito, na medida em que, não sendo dado 

ontologicamente, o sujeito não é uma “consciência solipsista, a-histórica, auto-constituída 

e absolutamente livre”
83

. O sujeito e a subjetividade estão em um movimento de formação 

contínua em que, apesar de estarem submetidos às condições históricas, eles têm a 

possibilidade, nesse jogo de forças reversível, modificável e alterável, de não alterarem o 

contexto em que estão inseridos e modificar o estado em que se encontram.  

Se o sujeito é constituído historicamente e se a história não é, como se poderia 

pensar, feita de uma única substância, mas é movida por transformações, rupturas, 

distorções, apropriações, mesquinharias e deslocamentos, abre-se, evidentemente, a 

possibilidade da mudança e da diferença do mundo no qual vivemos e de quem somos nós. 

A possibilidade de transformação do modo pelo qual somos constituídos, como (nos) 

pensamos e como nos posicionamos no mundo e em relação a nós mesmos aponta para a 

conclusão de que é possível ser diferente.  

O que Foucault propõe-se a fazer é um diagnóstico da modernidade, em que se 

encontram práticas que condicionam nossas experiências. Ao apontar um sujeito 

correspondente às expectativas: gestos controlados, ações medidas e desejos esperados 

Foucault demonstra como o sujeito é constituído como objeto de conhecimento e como 

produto de relações de poder. O problema das técnicas políticas desenvolvidas desde o 

século XVI, mais do que incitarem a formação puramente por prescrições universais e 

exteriores ao próprio sujeito, é o modo como aprisionam a subjetividade na medida em que 

embaraça seus discursos, atos e desejos a uma vida quase fascista: ditando a maneira 

correta de pensar, de agir e de ser. 

Em síntese, a genealogia é um modo de investigação histórico capaz de romper 

com a ideia de um sujeito soberano de conhecimento e de um sujeito transcendental, 

colocando em seu lugar o sujeito-corpo como puro devir. O saber histórico, na perspectiva 

genealógica, é um tipo de olhar que, ao invés de ver a continuidade, a linearidade e o 

encadeamento sequencial dos fatos, é o olhar capaz de cortar, atravessar e despedaçar o 

que poderia ser considerado imutável, fixo e constante. A história é efetiva na medida em 
                                                           
83 REVEL, J, op. cit., p. 84.  



31 
 

que o homem é despedaçado, ou seja, na medida em que ela “reintroduz o descontínuo em 

nosso próprio ser”
84

. É partindo de uma perspectiva genealógica, em que o sujeito é 

constituído em sua trama histórica, que vamos discorrer sobre os processos de sujeição que 

constituem os sujeitos modernos. 
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CAPÍTULO II – PROCESSOS DE SUJEIÇÃO 
 

2.1 – O CUIDADO DA VIDA COMO PRÁTICA POLÍTICA  

 

É com o conceito de biopolítica, introduzido em 1976, no curso Em defesa da 

sociedade e no primeiro volume da História da sexualidade, A vontade de saber, que 

Foucault anuncia a noção de poder sobre a vida. A biopolítica surge no pensamento de 

Foucault após uma minuciosa análise dos micropoderes disciplinares, em que são 

identificadas formas de poder que se contrapõem ao modelo jurídico-político da soberania. 

O poder, como vimos, não é um bem que alguém possua, ele é sempre plural e relacional, 

sendo exercido por práticas heterogêneas que atravessam todo o corpo social. Essas 

considerações acerca do poder colocam em xeque a concepção tradicional do poder como 

uma instância unificada na figura do soberano
85

. Não se trata de um poder que emana de 

um único ponto, o soberano, que atuando de cima para baixo, determina, por meio da lei, o 

espaço do permitido e do proibido. O poder não é compreendido como aquilo que está na 

base dos contratos, da legalidade e da lei, mas como relações que, mediante um conjunto 

de técnicas e dispositivos estratégicos e táticos, circulam no corpo social configurando uma 

rede de forças. Essas forças não agem somente de maneira repressiva e violenta, mas 

atuam na produção de realidades. Isso não significa que Foucault negue a existência e a 

eficácia do poder soberano. O que ele faz é descobrir um conjunto de poderes locais que 

atravessam a vida social e que tem por pretensão disciplinar e normalizar os indivíduos. As 

análises do poder que convergem para a mecânica disciplinar, apontam para um 

investimento produtivo da vida, com vistas a geri-la e administrá-la. A mecânica do poder 

disciplinar “pressupõe muito mais uma trama cerrada de coerções materiais do que a 

existência física de um soberano, e define uma nova economia do poder cujo princípio é o 

de que se deve ao mesmo tempo fazer que cresçam as forças sujeitadas e a força e a 

eficácia daquilo que as sujeita”
86

. 

A essa mecânica disciplinar junta-se uma nova forma de poder que se concentra na 

figura do Estado com pretensão de administrar e gerenciar a vida da população. Trata-se da 

                                                           
85 Aqui estamos acompanhando a argumentação de André Duarte em Biopolítica e resistência: o legado de Michel 

Foucault. Cf. DUARTE, A. “Biopolítica e resistência: o legado de Michel Foucault.” In: Figuras de Foucault, RAGO, 

Margareth e VEGA- NETO, Alfredo, (Orgs.), 45-56. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 
86 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade, São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 42. 



33 
 

biopolítica. A grande diferença entre a mecânica disciplinar e a biopolítica está na 

dimensão de atuação de cada uma. O poder disciplinar controla comportamentos 

individuais, ao passo que o biopoder tem a pretensão de regrar, manipular e normalizar a 

vida da espécie, o corpo-população. Essas duas mecânicas do poder convergem para uma 

inversão na lógica do poder soberano: “pode-se dizer que o velho direito de causar a morte 

ou deixar viver foi substituído por um poder de causar a vida ou devolver à morte”
87

. 

A noção de soberania, caracterizada fundamentalmente pelo poder de retirada e de 

subtração na forma de taxas e impostos, se exerce pela lógica da dedução, isto é, ela se 

interessa pela riqueza, pelos bens e pela vida à medida que as confisca. O princípio 

soberano concentra-se em uma única figura, a do soberano. Comparado à figura do pai de 

família romano, em que o pai podia dispor da vida de seus filhos, a soberania pode ser 

sintetizada no direito de vida e morte. O direito de vida e morte é o direito de deixar viver 

e de causar a morte, já que é somente exercendo seu direito de morte que ele incide sobre a 

vida. Fazer morrer era um direito exercido pelo soberano para defender e proteger seu 

Estado; o soberano possuía o direito de destituir a vida humana de todos os direitos 

políticos e expô-la incondicionalmente à morte. “A vida era apenas a consequência 

resultante de uma concessão de poder constituído. Deixando de exercer seu direito de 

morte, o poder soberano garantia a vida”
88

. 

O biopoder vai deslocar o direito de morte para uma exigência de poder que gere a 

vida. Ao contrário da lógica soberana de exercício do poder, o conceito de biopoder 

elaborado por Foucault no último capítulo de A vontade de saber, é essencialmente uma 

forma moderna de exercício do poder que desempenha uma influência positiva sobre a 

vida, para multiplicá-la e otimizá-la, submetendo-a a controles e regulações. Os 

mecanismos de poder que antes agiam por meio do confisco, gradativamente passam a 

“atuar na produção e organização das realidades”
89

. O que está na base deste modelo 

biopolítico de exercício do poder não é a exposição sem restrições à morte, mas o cuidado 

de toda a vida.  

O que está em questão é a inversão da lógica de exercício do poder, a lógica do 

biopoder não está do lado da dedução ou da subtração, mas da produção; o biopoder exerce 

uma influência positiva sobre a vida, para administrá-la. O biopoder não é o direito de 
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“fazer morrer e deixar viver”, mas o direito de promover a vida. Essa forma de exercício 

do poder não se exerce, fundamentalmente, como na lógica soberana, pela lei e pela 

violência; ele é exercido por meio de técnicas de normalização biológicas, psicológicas e 

sociais. Ao contrário da soberania, o biopoder opera uma desqualificação da morte. Se na 

teoria clássica da soberania a morte simbolizava a atualização da vontade soberana, 

representava o ponto alto de demonstração do seu poder, a partir do século XVIII, a 

biopolítica foca-se na defesa da vida individual e coletiva. O biopoder gere a vida e o 

corpo da população, calculando e regulando as vidas, as riquezas e suas circulações. Para 

esse controle e regulação do conjunto serão implantados mecanismos com a função de 

realizar previsões, estimativas estatísticas e medições globais, já que agora o que deve ser 

controlado, regulado e administrado são os fenômenos próprios da população, como o 

número de mortos, de doentes, de nascimentos, de epidemias. 

A estatização do biológico, ou “a assunção da vida pelo poder: se vocês preferirem, 

uma tomada de poder sobre o homem enquanto ser vivo”
90

, é anunciado por Foucault no 

último capítulo de A vontade de saber: “o homem, durante milênios, permaneceu o que era 

para Aristóteles: um animal vivente e, além disso, capaz de existência política; o homem 

moderno é um animal em cuja política está em questão a sua vida de ser vivente”
91

. A 

referência a Aristóteles é realizada para indicar a diferenciação que havia entre bíos e zoé 

para se referir à vida. Zoé refere-se à vida biológica de qualquer ser vivo. Bíos era o termo 

utilizado para indicar uma forma de vida própria, que vai além das necessidades biológicas 

e se afirma como um modo singular de existência. Somente quando os homens 

abandonavam as preocupações com as necessidades vitais é que se podia construir um 

modo de vida singular e qualificado. Era necessária a exclusão da zoé para a formação de 

um espaço que trata os assuntos públicos. A vida política, considerada como um modo 

particular de vida, era próprio de um bíos. E, mais que isso, exigia a exclusão da zoé. 

Em um texto publicado na revista Foucault Studies, intitulado Impossible dialogue 

on bio-power, Mika Ojakangas desenvolve a noção de vida operada pela biopolítica
92

. A 

importante distinção aristotélica entre bíos e zoé, segundo Ojakangas, não faz mais sentido 

em uma era biopolítica. A argumentação de Ojakangas defende que o biopoder não se 

exerce sobre a vida meramente biológica (zoé), tampouco se funda na capacidade de 
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distinção (ou separação) entre bíos e zoé. Para ele não há, em uma era biopolítica, 

possibilidades de distinção entre a vida meramente biológica (zoé) e as formas de vida 

(bíos), uma vez que a lógica do biopoder pretende regular todos os espaços possíveis de 

existência. Em suma, Ojakangas defende que a racionalidade do biopoder não funciona 

com a mesma lógica soberana e seu modelo de exceção
93

, uma vez que não se pode 

diferenciar bíos e zoé ou vida e formas de vida. A vida, segundo Ojakangas, em uma era 

biopolítica, é unívoca e imanente a si mesma, sem distinções qualitativas; isto é, só há uma 

vida em geral, sem possibilidades de definir os modos de vida por uma essência 

qualitativa. Em suma, para Ojakangas, não há substância (a vida em geral), por um lado, e 

suas qualidades (formas de vida), por outro; a vida é a totalidade de seus modos. A noção 

de biopolítica opera, portanto, com uma concepção completamente diferente de vida. Não 

se trata da noção Aristotélica, que distingue vários níveis de vida – vegetativa, animal, 

humana, divina. É uma noção sintética de vida que unifica a vida do ser vivente e as 

formas de vida, trata-se da vida em sua plenitude. 

É inegável o fato de Foucault, ao tratar da biopolítica, se referir à vida não apenas 

em seu aspecto biológico, mas em um sentido mais abrangente. A noção de vida é, sem 

dúvida, mais ampla que o mero estar vivo. A vida investida de poder não é somente a vida 

biológica, mas a vida com todas as suas qualidades e atributos possíveis. Todas as 

dimensões da vida – aquelas que concernem ao necessário, ao útil e ao supérfluo – são 

instâncias sobre as quais incide o poder regulador, administrador e gerenciador. Essa noção 

de vida operada pela lógica biopolítica faz algum sentido quando pensamos na dimensão 

biopolítica formulada na expressão fazer viver. O fazer viver, próprio da lógica biopolítica, 

não distingue entre a vida natural e as outras formas de vida; trata-se de cuidar da vida, de 

todos e de cada um, em todas as suas instâncias, de promover a saúde, o lazer e a 

felicidade. Contudo, Foucault não nega que as estratégias políticas possam incidir para 

além da vida biológica; mas lhe chama a atenção o fato de que a zoé, a vida biológica, 

tornou-se, na modernidade, um estratégia política. É precisamente a inscrição da zoé na 

pólis, isto é, a entrada da vida e do homem enquanto ser vivo nas preocupações políticas 

                                                           
93 Candiotto explica essa lógica soberana da exceção a partir do bando. “Ser devolvido ao bando significa abandonar ao 
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que faz surgir a biopolítica. 

Há ainda uma outra dimensão da biopolítica que deve ser explorada. Trata-se do 

deixar morrer. Mesmo que Foucault enfatize a desqualificação da morte como um ponto 

crucial na inversão do funcionamento do poder; não nega (e não teria como negar) a 

existência do direito de morte em uma era biopolítica. Foucault escreve: 

 

o Estado deve antes de tudo cuidar dos homens como população. Ele exerce seu 

poder sobre os seres vivos como seres viventes, e sua política é, em 

consequência, necessariamente uma biopolítica. Sendo a população apenas 

aquilo que o Estado cuida, visando, é claro, seu próprio benefício, o Estado 

pode, ao seu bel-prazer, massacrá-la. A tanatopolítica é, portanto, o avesso da 

biopolítica
94

. 
 
 

Seguindo as pistas deixadas por Foucault podemos, por um lado, afirmar que os 

massacres, o direito de morte, a exigência de morte são efeitos incontornáveis da missão de 

cuidar da vida. 

 
 

Foucault compreendeu que a partir do momento em que a vida passou a se 

constituir no elemento político por excelência, que tem de ser administrado, 

calculado, gerido, regrado e normalizado, o que se observa não é um decréscimo 

da violência. Muito pelo contrário, pois tal cuidado da vida traz consigo de 

maneira necessária, a exigência contínua da morte em massa, pois é apenas no 

contraponto da violência depuradora que se podem garantir mais e melhores 

meios de sobrevivência a uma população
95

. 
 

 

Foucault reconhece o paradoxo de uma era biopolítica: o cuidado da vida conjuga-

se com o poder de morte concentrado nas mãos do Estado. Embora não seja próprio de 

uma racionalidade política focada na gerência e incremento da vida, o poder de matar 

reveste-se de um discurso em nome da vida e continua a funcionar em uma sociedade 

biopolítica. Quando a vida passa a ser o elemento político por excelência, o qual tem que 

ser administrado, calculado, gerido, regrado e normalizado, o que se observa é que tal 

cuidado traz como desdobramento o aspecto negativo do deixar morrer. 

No curso proferido em 1976, Em defesa da Sociedade, Foucault analisa 

detidamente esse paradoxo: como autorizar o direito de morte em uma sociedade 

biopolítica? Ou ainda, como conciliar a antiga lógica soberana – entendida essencialmente 

como o direito de matar – com princípios políticos de cuidado da vida? O racismo de 
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Estado é o que faz o assassinato tornar-se aceitável em uma sociedade biopolítica. Na era 

biopolítica, somente o racismo, à medida que é uma determinação imanente à própria vida, 

justifica o poder assassino do Estado. O critério para o Estado poder matar não é mais a 

desobediência à lei ou o afrontamento à vontade soberana, será preciso aclamar os perigos 

biológicos. Em nome do cuidado da vida daqueles que são biologicamente “bons e 

normais” poder-se-á eliminar aqueles que representam um risco. Aqueles que são 

“biologicamente incapacitados” serão os eliminados. O racismo de Estado é, portanto, o 

princípio que o biopoder reclama para poder manter o poder de morte próprio da lógica 

soberana. Nas palavras de Foucault, “a função assassina do Estado só pode ser assegurada, 

desde que o Estado funcione no modo do biopoder, pelo racismo”
96

. O racismo de Estado 

é, portanto, a condição para que se possa exercer o velho direito de matar. Ele atua como 

um princípio de separação, de distinção e cesura a partir de um critério biológico na 

medida em que “estabelece o corte entre o que deve viver e o que deve morrer”
97

.  

A vida não está exposta somente a um risco de morte direto, mas à morte política, à 

expulsão, à rejeição.  

Neste cenário, a vida torna-se alvo da política, em que surgem inúmeros 

mecanismos e técnicas para intervir na formação de uma subjetividade administrada. O 

exercício desse tipo de poder mobiliza as forças para enquadrar as condutas individuais a 

um conjunto que é controlável e regulável. A biopolítica é a noção que abrange todas as 

técnicas de governo desenvolvidas para o gerenciamento da vida em uma população. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
96 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade, São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 306.  

97 Ibid., p. 306. 
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2.2 – O MODO DE SER DO SUJEITO MODERNO 
 

A rápida recapitulação acerca do conceito de biopolítica ganha novos contornos no 

curso proferido em 1978, Segurança, território, população. A formulação inicial de 

Foucault, no que concerne ao tema da biopolítica, pretende, em continuidade com o curso 

de 76, Em defesa da sociedade, e com o primeiro volume da História da sexualidade, A 

vontade de saber, reconstituir as formas de “poder sobre vida”. A realização deste projeto, 

no entanto, conduz Foucault a um aparente deslocamento de seu objetivo inicial. 

A realização de uma genealogia dos mecanismos pelos quais a espécie humana 

entrou nos cálculos do poder cede a vez, nas palavras de Senellart
98

, ao estudo da 

governamentalidade. Com o objetivo de dar visibilidade às formas de racionalidade 

política e de experiências que se desenvolveram, desde o século XVI com o surgimento do 

Estado, Foucault insere em sua análise a noção de governamentalidade. A noção de 

governamentalidade é concebida para suprir a carência de instrumentos teóricos para 

investigar as formas sob as quais se organizou esse “poder sobre a vida”. O que Foucault 

propõe, com o estudo da governamentalidade, é uma chave de leitura de como 

compreendemos hoje o Estado moderno. Não se trata de dizer que a governamentalidade 

deu origem ao Estado, trata-se de pensar as mutações que foram operadas na lógica do 

exercício do poder que deu a forma que conhecemos do Estado. O neologismo 

governamentalidade refere-se 

 
ao conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises e 

reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer uma forma bem 

específica, embora muito complexa, de poder que tem por alvo principal a 

população. [...] Mas também entendo a tendência, a linha de força que, em todo 

Ocidente, não parou de conduzir, e desde há muito tempo, para preeminência 

desse tipo de poder que podemos chamar governo sobre os outros – soberania, 

disciplina – e que trouxe o desenvolvimento de toda uma série de aparelhos 

específicos de governo, o desenvolvimento de toda uma série de saberes. Enfim, 

por “governamentalidade”, creio que se deveria entender o processo, ou antes, o 

resultado do processo pelo qual o Estado [...] se tornou o Estado administrativo, 

viu-se pouco a pouco  “governamentalizado.”
99 

 

A governamentalidade abrange um campo muito extenso de relações, englobando as 

distintas maneiras de governar. Ela recobre não apenas as formas instituídas de governo, 

mas designa qualquer forma de governo que tem, por definição, o propósito de “agir sobre 

                                                           
98 Cf. SENELLART, M. “Situação do curso.” In: FOUCAULT, Michel, Segurança, território e população, 495-538. São 

Paulo: Martins Fontes, 2008, p.496. 
99 FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 144. 
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as possibilidades de ação dos outros indivíduos”
100

. A genealogia do governo dos homens 

constituirá no pensamento de Foucault uma importante chave de interpretação do modo 

como o homem ocidental compreende a si mesmo. Sob o registro da pastoral cristã, 

Foucault analisará a direção e a condução, ou simplesmente governo dos homens, e nesse 

viés tornará mais claro e preciso o modo como as forças agem e constituem os sujeitos. 

Ou, a genealogia das formas de governar os homens nos ajudará a “compreender como 

fomos capturados em nossa própria história”
101

. 

O pastorado cristão será a chave de leitura para a compreensão das artes de 

governar os homens. Isso não significa que o poder pastoral da Igreja seja equivalente ao 

poder político; o entrecruzamento entre as duas formas de exercício do poder refere-se as 

técnicas de governo dos homens, com especificidades, objetivos e finalidades distintas. O 

que está em questão é que o poder pastoral não pode ser assimilado ou confundido com os 

procedimentos utilizados para submeter os homens a uma lei. “O pastorado não coincide 

nem com uma política, nem com uma pedagogia, nem com uma retórica. É uma coisa 

inteiramente diferente. Ele é uma arte de governar os homens”
102

. 

A noção de governo, que doravante será tão cara a Foucault, apresenta-se como um 

desdobramento de múltiplos significados. Nos séculos XIII, XIV e XV, “governar”
103

 era 

compreendido no sentido de seguir um caminho ou fazer seguir um caminho; era usado 

também como sinônimo de sustentar ou alimentar; e ainda, significava tirar a subsistência 

de alguma coisa. Também usada como um verbete moral, “governar” quer dizer conduzir 

alguém quando esse alguém tem má conduta; ou ainda, era usada para impor um regime a 

um doente; ou também, falar com alguém. “Governar”, por fim, é uma forma de “controle 

que se pode exercer sobre si mesmo e sobre os outros, sobre seu corpo, mas também sobre 

sua alma e sua maneira de agir”
104

. Ao retomar esses diversos significados da palavra 

governar, retiradas de textos de erudição e de usos comum do termo, Foucault chama a 

atenção para o fato de que essa noção durante muito tempo foi usada para designar um 

conjunto de coisas que não são necessariamente da ordem política. O que se pode notar é 

que governar refere-se sempre a indivíduos ou a coletividades, não se refere 

necessariamente a uma estrutura política. O que significa dizer que o objeto do governo 

são os homens; governam-se homens. 
                                                           
100  FOUCAULT, Michel. “O sujeito e o poder.” In: Michel Foucault: uma trajetória filosófica. Para além do 

estruturalismo e da hermenêutica, por DREYFUS, H e RABINOW, P., 273-298. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2010, p. 288. 
101 Ibid., p. 276.  

102 FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p.219.  

103 Cf. Ibid., p.162-163.  

104 Ibid., p.164.  
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No quadro conceitual que estamos trabalhando, a noção de governo, em um 

primeiro momento, viabiliza a compreensão dos modos de constituição dos sujeitos 

assujeitados. A opção de Foucault pela noção de governo como condução e direção, é 

imprescindível para a compreensão das práticas de sujeição dos indivíduos. Governar é 

“estruturar o eventual campo de ação sobre dos outros”
105

. Isso significa que governar é 

“um modo de ação singular”
106

 que afeta e estrutura o campo das experiências possíveis. 

A análise do recorte histórico da pastoral cristã lançará as bases para a compreensão 

das técnicas de condução que se disseminaram pelo Ocidente e que traçaram as marcas do 

homem ocidental. O aspecto da pastoral cristã que será exaustivamente trabalhado por 

Foucault é o que diz respeito às técnicas de conduta, de direções das ações e dos 

pensamentos dos homens. As diversas técnicas de condução que estão presentes e 

disseminadas ainda em nossa atualidade serão remontadas, pelo viés da pastoral, para 

lançar novas luzes sobre os processos de sujeição. A pastoral considerada por Foucault 

como “a arte de todas as artes, o saber de todos os saberes”
107

 será a pedra de toque do 

desenvolvimento das técnicas de governo e de condução, uma vez que ela será “a arte pela 

qual se ensinavam as pessoas a governar os outros, ou pela qual se ensinavam aos outros a 

se deixar governar por alguns”
108

. 

O governo pastoral, não advém, segundo Foucault, das tradições Greco-romanas. 

Não havia entre os gregos e os romanos o tipo de poder fundado na ideia de governo dos 

homens. O poder agia diretamente sobre cidades e apenas incidiam indiretamente sobre a 

vida das pessoas. Foucault encontra vestígios dessa tecnologia de governo no Oriente, 

entre os egípcios, sírios e mesopotâmios. No entanto, é entre os hebreus que se encontra 

uma concepção religiosa da noção de governo pastoral. Para os hebreus, Deus, considerado 

o único e verdadeiro pastor, é quem tem o direito de exercer o governo dos homens. Para 

os hebreus, “tudo se desenrolava na forma pastoral, pois Deus era o pastor e as errâncias 

do povo judeu eram as errâncias do rebanho em busca do seu pasto”
109

. Diferentemente do 

que ocorreu com a pastoral cristã, essa religião não foi institucionalizada na forma de uma 

Igreja. 

A Igreja cristã organizou e institucionalizou os procedimentos e as técnicas do 
                                                           
105  FOUCAULT, Michel. “O sujeito e o poder.” In: Michel Foucault: uma trajetória filosófica. Para além do 

estruturalismo e da hermenêutica, por DREYFUS, H e RABINOW, P., 273-298. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2010, p.288.  

106 Ibid., p.288. 
107 FOUCAULT, Michel. Segurança, Território e População.São Paulo: Martins Fontes, 2008 p. 200. Essa  

expressão é atribuída a Gregório de Nazianzo. 
108 Ibid., p. 200.  

109 Ibid., p.200.  
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pastorado como a relação fundamental entre os membros da igreja. Essa função pastoral 

encarregava-se da condução das almas dos indivíduos à medida que intervinha em suas 

vidas cotidianas, em seus bens, em suas riquezas; em uma gestão da vida. O poder pastoral 

diz respeito à coletividade à medida que o pastor deve cuidar de todos, mas também se 

refere ao cuidado de cada um, individualmente. Sendo um tipo de poder que se exerce 

diretamente sobre os homens, a pastoral lança mão de técnicas e estratégias capazes de 

incidir e influenciar múltiplas condutas. Interessa a Foucault analisar como essa forma de 

governo é capaz de produzir determinados tipos de conduta, ou, determinados tipos de 

relações de força. Para atingir seu fim – de produzir um estado permanente de obediência - 

o poder pastoral intervém permanentemente na conduta cotidiana, na vida, nas coisas, nos 

bens, nas riquezas. 

No pastorado, há uma relação imediata entre o rebanho e o pastor. O pastor é 

aquele que aplica sua força sobre o rebanho, compreendido como um conjunto de viventes. 

O pastor é a figura que detém o poder de manter o rebanho unido e de conduzi-lo ao 

caminho da salvação; ele é quem sabe como conduzir aquele que não pode se perder. É 

posto em prática nesse tipo de relação um tipo de saber que é portado pelo pastor e que faz 

dele a pessoa habilitada e responsável para conduzir os outros. Desdobra-se disso uma 

relação de servidão integral e de submissão, já que há alguém que é portador do saber 

necessário para conduzir todo o rebanho e impedi-lo de perder-se. A relação pastor-

rebanho é, portanto, de dependência integral, em que “a vida inteira deve ser codificada 

pelo fato de que cada um dos seus episódios, cada um dos seus momentos deve ser 

comandado, ordenado por alguém”
110

. 

O problema dessa relação de dependência integral refere-se ao princípio de 

obediência que é mobilizado. A obediência colocada em prática pelo poder pastoral é cega 

e integral, ela não se exerce em função de um elemento racional, ou de uma lei, mas em 

função de uma submissão de um indivíduo a outro. Além disso, a obediência do pastorado 

cristão encontra sua razão de ser em si mesma, isto é, ela não é um meio para se atingir um 

fim outro, ela é o estado que se pretende alcançar. “Obedece-se, diz Foucault, para ser 

obediente, para alcançar um estado de obediência”
111

. Esse estado de obediência é 

caracterizado fundamentalmente por ser um estado que anula a vontade do indivíduo; a 

obediência é o estado em que a vontade própria, considerada errada e má, é extirpada. O 

estado de obediência que é reivindicado pelo exercício do poder pastoral é um estado de 

                                                           
110 Ibid., p. 232.  

111 Ibid., p. 234.  
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humildade, humildade essa que consiste em sentir-se o último dos homens, em 
receber ordens de qualquer um, em reavaliar assim indefinidamente a relação de 
obediência e, principalmente, em renunciar à vontade própria. [...] Ser humilde, 
no fundo, é principalmente saber que toda vontade própria é uma vontade ruim. 
Se, portanto, a obediência tem um fim, esse fim é um estado de obediência 
definido pela renúncia, a renúncia definitiva a toda vontade própria. A finalidade 
da obediência é mortificar sua vontade, é fazer que sua vontade como vontade 

própria morra, isto é, que não haja outra vontade senão a de não ter vontade
112. 

 
 

As relações pastorais de obediência são colocadas em prática num campo em que o 

poder funciona com o propósito de cuidar, zelar e velar a vida dos indivíduos, garantindo a 

eles a “salvação”, isto é, a subsistência e a proteção contra o perigo. O pastor é, portanto, 

uma figura superior que vigia, controla e cuida do rebanho. É função do pastor impedir que 

as ovelhas desviem de seus caminhos; ele não pode deixar que nenhuma das ovelhas 

escape e, ao mesmo tempo, deve cuidar do bem-estar e da segurança de todas. O poder 

pastoral tem, portanto, um aspecto individualizante à medida que o pastor tem o dever de 

dispor uma atenção individual a cada ovelha do rebanho. O poder pastoral é, portanto, um 

tipo de poder que tem por objetivo assegurar a salvação de todos e de cada um. Isso 

implica no paradoxo do pastor: a ovelha que ameaça todo o rebanho deve, por um lado, ser 

abandonada; por outro, o pastor deve trazer de volta as ovelhas errantes, conduzindo uma a 

uma ao caminho da salvação. A expressão utilizada por Foucault para tratar o paradoxo do 

pastor é omnes et singulatim
113

. 

Foucault não está sobrepondo o poder pastoral ao poder político, antes de mais 

nada, ele entrevê no poder pastoral um conjunto de técnicas e procedimentos que 

constituem um dispositivo de poder que 

 
não cessou de se desenvolver e de se aperfeiçoar durante quinze séculos, 

digamos desde os séculos II, III depois de Jesus Cristo, até o século XVIII da 

nossa era. [...] E, quando eu me coloco no século VXIII como sendo o fim da era 

pastoral, é provável que ainda me engane – diz Foucault – porque de fato o 

poder pastoral em sua tipologia, em sua organização, em seu modo de 

funcionamento, o poder pastoral que se exerceu como poder é sem dúvida algo 

de que ainda não nos libertamos
114

. 
 
 

                                                           
112 Ibid., p. 235. 
113 Omnes et singulatim quer dizer todos e qualquer um. Foucault publicou um artigo com o mesmo nome para tratar o 

problema político de uma constante individualização e de uma permanente totalização. Os indivíduos são submetidos a 

controles e regulações individuais e, ao mesmo tempo,estão inseridos em um conjunto, em uma massa de homens, que é 

também gerida e administrada. “A racionalidade política se desenvolveu e se impôs ao longo da história das sociedades 

ocidentais. Inicialmente ela se enraizou na ideia de poder pastoral, depois, na razão de Estado. A individualização e a 

totalização são seus efeitos inevitáveis” (FOUCAULT, Michel.“Omnes et Singulatim: uma crítica da razão política.” In: 

Ditos e escritos, 355-386. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010). 

114 FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 197. 
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Essa forma de individualização exercida pelo poder pastoral, em que o indivíduo se 

submete integralmente a outro e põe-se à sua disposição, levando uma vida exaustivamente 

obediente que anula a vontade singular de cada um, levada às últimas consequências 

implica na destruição do eu
115

, das singularidades e particularidades que são próprias de 

cada um. Esse tipo de poder implica em um tipo de individualização que destrói as 

manifestações singulares e individuais. Tanto a ovelha quanto o pastor devem renunciar a 

qualquer manifestação da vontade que seja egoísta, pessoal e individual. O modo de 

individualização não vai ser definido pelo estatuto do indivíduo ou por seu brilho; é uma 

individualização por sujeição. 

O poder do tipo pastoral é uma técnica que funciona com o propósito de ensinar a 

todos, em geral, e a cada um, em particular, o acesso à verdade. Essa verdade é ensinada 

por meio de uma direção de conduta e de consciência. Esse ensino deve conduzir cada 

passo das ovelhas, a cada instante, suas vidas cotidianas, nos detalhes que constituem a 

existência delas. A vigilância, a observação e o olhar exaustivo sobre a vida das ovelhas 

formará um saber acerca de seus comportamentos e condutas, que servirá ao pastor para a 

elaboração da direção de consciência. No entanto, o tema da direção de consciência não é a 

grande novidade trazida pelo pastorado. O pastorado inaugura um outro modo de direção – 

integral, exaustivo e permanente. A direção de consciência, na antiguidade, era um 

instrumento usado em circunstâncias difíceis da vida. O indivíduo, por sua conta e risco, 

pagava um diretor de consciência que fosse capaz de ajudá-lo a examinar sua conduta 

diária a fim de atingir o controle de si. A direção de consciência antiga era voluntária e 

circunstancial. Ao contrário, a direção de consciência cristã não é voluntária e muito 

menos circunstancial. Dirige-se permanentemente e a propósito de tudo a vida das pessoas. 

A finalidade da direção também não é mesma se comparamos as formas exercidas pela 

antiguidade e pelo pastorado. Se na antiguidade procurava-se um diretor de consciência 

para atingir o domínio de si e, portanto, para cuidar e conhecer a si mesmo; no pastorado a 

direção de consciência funciona como uma ferramenta para controlar e vigiar a conduta do 

outro. No pastorado, o indivíduo examina sua consciência para contar o que fez, o que 

sentiu, o que lhe passou de ruim pela cabeça, com o objetivo de reforçar os vínculos de 

dependência com o outro. A dependência é reforçada à medida que o indivíduo extrai de si 

mesmo a verdade somente por intermédio daquele que dirige sua consciência. 

                                                           
115 “O problema do eu, isto é, temos aqui, no poder pastoral, um modo de individualização que não apenas não passa pela 

afirmação do eu, mas ao contrário implica em sua destruição”. Ibid., p. 237. 
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A extração dessa verdade, forjada a partir dos segredos mais íntimos que se passa 

na cabeça de cada um, é realizada por meio da confissão. A confissão é um meio de 

acessarmos a verdade e expiarmos todo o mal pelo relato exaustivo e minucioso de nossa 

existência. O que acontece em uma confissão é um dos exemplos mais caros a Foucault de 

produção de verdade: o que é enunciado torna-se verdade não somente para aquele que diz, 

mas também para o outro. Desse modo, “a confissão da verdade se inscreveu no cerne dos 

procedimentos de individualização pelo poder”
116

. A confissão, na pastoral cristã, é um 

modo de colocar em discurso os pensamentos, desejos, imaginações, os movimentos 

realizados pelo corpo e as agitações que atormentam a alma; o essencial disso é que a 

formação de um discurso sobre si mesmo constitui-se de forma constrangedora, em que se 

é obrigado a confessar; tudo o que se passa deve ser dito. Sem dúvida, a confissão é ainda 

um instrumento enraizado e arraigado em nossa cultura. As palavras de Foucault são 

esclarecedoras: 

 
a obrigação da confissão nos é, agora, imposta a partir de tantos pontos 
diferentes, já está tão profundamente incorporada a nós que não a percebemos 
mais como efeito de um poder que nos coage; parece-nos, ao contrário, que a 
verdade, na região mais secreta de nós próprios, não “demanda” nada mais que 
revelar-se

117
. 

 
 

A confissão é tomada por Foucault como uma ferramenta fundamental no processo 

de sujeição dos homens. Por trás de um discurso da salvação, do cuidado e do zelo da vida 

individual e coletiva deparamo-nos com um poder que manipula, guia, conduz, dirige cada 

passo da existência, reforçando e criando relações de dependência integral, obediência 

cega, confissão exaustiva. 

A primeira grande implicação dessa técnica de poder está no tipo de 

individualização que ela produz. A individualização não é constituída por méritos do 

próprio indivíduo, mas por um conjunto de técnicas de observação, exame, direção e 

condução que dizem ao indivíduo como se conduzir e deduzem da sua condução o que 

merece e o que não merece. O que fica evidente nesse tipo de prática é que a 

individualização não é realizada por uma verdade reconhecida pelo próprio indivíduo, mas 

por uma força que atua sobre ele. Muito embora a verdade seja encontrada escondida em 

seu interior, é o ato de revelar a verdade, de extraí-la que efetiva o processo de 

individualização. Trata-se, portanto, de uma individualização por sujeição, de uma 

 

                                                           
116 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade: A vontade de saber, p. 67.  

117 Ibid., p. 68-69.  
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constituição tão específica de um sujeito, de um sujeito cujos méritos são 

identificados de maneira analítica, de um sujeito que é sujeitado em redes 

contínuas de obediência, de um sujeito que é subjetivado pela extração da 

verdade que lhe é imposta. Pois bem, é isso ao meu ver, essa constituição típica 

do sujeito ocidental moderno, que faz que o pastorado seja sem dúvida um dos 

momentos decisivos na história do poder nas sociedades ocidentais
118

. 
 
 

Encontra-se na pastoral cristã um conjunto de técnicas e procedimentos de sujeição e 

de condução dos homens que deram lugar a uma arte de governar os homens coletivamente 

e individualmente ao longo de toda sua vida e a cada passo de sua existência. O poder 

pastoral constitui-se, portanto, como o prelúdio das artes de governar. As técnicas de 

governo desenvolvidas pelo pastorado esboçam a configuração do campo de forças que 

atuam sobre os homens. Essa configuração propicia a formação de um sujeito, 

redundantemente, sujeitado e obediente. 

Como pano de fundo dessas técnicas de sujeição encontra-se um poder que tem por 

objetivo assegurar a saúde, o bem-estar, a segurança, a proteção contra os perigos; cuidar 

do bem-estar, aumentar as condições de vida, promover a saúde, a longevidade e até 

mesmo a felicidade, felicidade de todos e de cada um – omnes et singulatim. 

O diagnóstico realizado por Foucault das artes de governar articula-se ainda a outros 

processos de sujeição e individualização tratados em obras precedentes. Em Vigiar e punir, 

Foucault realiza o estudo das tecnologias políticas do corpo que complementa as análises 

dos processos de sujeição. Esta tecnologia de poder se exerce por mecanismos semelhantes 

ao do governo pastoral: vigilância constante, exame, observação. Evidentemente não se 

trata de uma coincidência, antes de uma genealogia realizada de forma não cronológica de 

técnicas de governo dos homens. O estudo detalhado da questão do corpo é desenvolvido 

no registro das disciplinas, em que se forma uma arte do corpo humano. O poder 

disciplinar é um 

 
modo terminal, capilar do poder, [...] certa modalidade pela qual o poder 

político, os poderes em geral vêm, no último nível, tocar os corpos, agir sobre 

eles, levar em conta os gestos, os comportamentos, os hábitos, as palavras, a 

maneira como todos esses poderes, concentrando-se para baixo até tocar os 

próprios corpos individuais, trabalham, modificam, dirigem o que Servan 

chamava de “fibras moles do cérebro
119

. 
 

 

O corpo a que se refere Foucault “está diretamente mergulhado num campo 

político; as relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o 

                                                           
118 FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p.243-244. 
119 FOUCAULT, Michel. O poder psiquiátrico, São Paulo: Martins Fontes, 2006, p.50.  
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dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe 

sinais”
120

. O corpo, portanto, é problematizado como o pólo imediato sobre o qual as 

forças atuam. Essas forças atuam, no entanto, como técnicas que controlam e corrigem as 

suas operações – seus “movimentos, gestos, atitude, rapidez”
121

. Nesse sentido, o corpo 

não é somente o pólo no qual incide o poder, ele é constituído pelas forças que o submete, 

o transforma, o regula, o aperfeiçoa. 

Essa nova tecnologia política, denominada como técnica disciplinar ou anátomo-

política, incidem sobre o corpo e dizem respeito aos procedimentos normalizadores criados 

para multiplicar sua força, para torná-lo cada vez mais útil e produtivo, explorando suas 

capacidades e potencialidades, além de procurar, ao mesmo tempo, sujeitá-lo e torná-lo 

dócil politicamente. As disciplinas incidem sobre os corpos dos homens para manipulá-los, 

para fabricar seus comportamentos e produzir o homem necessário ao bom funcionamento 

da lógica econômica contemporânea. A disciplina, vigia, controla, examina e individualiza. 

É preciso considerar os fenômenos históricos que culminaram no surgimento de 

uma anatomia política. Esses sistemas de controle e domesticação do corpo nasceram no 

momento em que a sociedade estava passando por um processo de explosão demográfico e 

industrial. A primeira função das tecnologias disciplinares, em meados do século XVIII, 

era “ajustar a multiplicidade dos indivíduos aos aparelhos de produção ou aos aparelhos de 

Estado que os controlam, ou ainda, ajustar o princípio de acúmulo de homens à 

acumulação do capital”
122

. O aumento da riqueza, o crescimento demográfico, o 

desenvolvimento comercial e industrial tiveram como consequência imediata o aumento 

das ilegalidades, dos furtos, dos roubos, das pilhagens. Começa a se esboçar um cenário 

em que é necessário controlar e codificar as práticas ilícitas. As novas formas de 

acumulação do capital e de relações de produção exige uma vigilância constante sobre as 

ilegalidades.  

A vigilância torna-se, então, um dispositivo fundamental do poder disciplinar. Ela 

induz, por meio do olhar, efeitos de poder que fazem com que o indivíduo se sinta 

permanentemente vigiado. A vigilância hierárquica funciona como uma rede de micro-

poderes que circulam por todos os lados silenciosamente, fazendo que cada indivíduo 

sinta-se vigiado o tempo todo, mesmo que não o esteja. Esse dispositivo é atua em locais 

que servem de “observatório”, isto é, ela envolve a construção de uma arquitetura que 

permite um controle articulado e detalhado dos que nela se encontram. Como, por 
                                                           
120 Ibid., p.25.  

121 Ibid., p. 118.  

122 Ibid., p. 137.  
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exemplo, a arquitetura dos hospitais, dos asilos, das prisões, das casas de educação, das 

fábricas
123

. A vigilância é um instrumento fundamental, não apenas porque através do 

olhar vigia a todos o tempo todo, mas, sobretudo, porque ela permite que os detentos, os 

operários, os pacientes, os alunos, enfim, os que se encontram a ela submetidos se tornem 

objeto de análise, de investigação, de observação. É por meio dessa vigilância constante e 

permanente que se pode estudar os comportamentos, os gestos, as falas e disso extrair 

conhecimento sobre os homens. E mais que isso, é por meio desse olhar atento, detalhado, 

minucioso e permanente que se pode indicar os desvios de comportamentos e as condutas 

indesejáveis. A vigilância age em silêncio: nas escolas, nos hospitais, nas prisões, na 

família. Todos estão vigiando e sendo vigiados, o que significa que todos estão submetidos 

a vigilância. 

A análise que Foucault faz a respeito do funcionamento do poder disciplinar mostra 

como as relações de força não são pontos fixos e centralizados, mas estão diluídas em toda 

trama social. 

Outro dispositivo fundamental para a compreensão do funcionamento das 

disciplinas são as normas. A norma vai qualificar um conjunto de comportamentos que 

antes escapavam ao sistema penal regulado pelas leis. A norma será um conjunto de 

preceitos que vai dizer o que se deve fazer, como se deve fazer, os horários em que se deve 

fazer. Isso significa que ela atribui um aspecto positivo: não apenas proibir o que não 

convém, mas também ditar o que convém, o que é desejável, o que é bom. Ela definirá um 

código diferente daquele da lei, um código de normalização, isto é, ela vai atuar como 

princípio de coerção para todos os desvios, para tudo àquilo que não está conforme à regra. 

De tal modo, a norma considera os indivíduos e suas particularidades para operar a 

qualificação de seus atos, de seus comportamentos. Todos os atos serão submetidos a uma 

qualificação, sendo avaliados e recompensados ou corrigidos. Segue-se disso que a norma 

vai efetuar um cálculo das ações, as ações boas e as ações más, bem como um cálculo dos 

indivíduos “bons” e dos indivíduos “maus”, hierarquizando e classificando os indivíduos. 

Nessa operação de classificação, diferenciação, separação e hierarquização dos indivíduos, 

a norma irá atuar como um princípio de distinção, vai estabelecer a fronteira entre aquilo 

que deve ser corrigido e aquilo que deve/pode ser repetido. Segue-se disso que a norma 
                                                           
123 É importante lembrar que Foucault não se refere a estas instituições do mesmo modo. Cada uma delas diz respeito a 

um determinado tipo de mecânica. Os hospícios e os asilos cuidam daqueles que são excluídos da sociedade por não 

serem produtivos. A escola, ao contrário, é uma instituição que envolve toda a sociedade e que seu objetivo não é manter 

os que devem ser excluídos do “lado de fora”, mas procurar deixar aqueles que são produtivos e úteis com o mesmo 

comportamento desejável, disciplinado e dócil. 
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torna-se um critério, dentro de uma sociedade homogeneizada, para medir, calcular as 

diferenças individuais. Sendo, portanto, o dispositivo por meio do qual o poder disciplinar 

traça a fronteira de todas as diferenças, na tentativa de tentar corrigir, ou melhor, ajustar 

aqueles que não se enquadram aos moldes. Esse dispositivo, portanto, normaliza os 

indivíduos. Em suma, a normalização faz a diferenciação de uns indivíduos em relação aos 

outros e a partir da regra do conjunto os hierarquiza em termos de valores, capacidades, 

virtualidades, natureza. Nas palavras de Foucault, “os aparelhos disciplinares operam uma 

diferenciação que não é dos atos, mas dos próprios indivíduos, de sua natureza, de suas 

virtualidades, de seu nível ou valor”
124

. 

O critério utilizado pela norma para diferenciar e hierarquizar os homens 

individualmente é o grau de normalidade individual. A diferenciação será efetuada em 

termos de normal e anormal. Essa normalidade é reconhecia a partir de uma filiação do 

indivíduo a uma sociedade homogeneizada, em que todos estão submetidos ao mesmo 

modelo de comportamento, em que todos se parecem. O normal é aquele indivíduo que se 

submete a um padrão de hábitos, horários, gestos, aptidões. Tendo uma sociedade 

homogeneizada torna-se possível efetuar a individualização à medida que “dentro de uma 

homogeneidade que é a regra, a norma introduz, como um imperativo útil e resultado de 

uma medida, toda a gradação das diferenças individuais”
125

. Os indivíduos são 

diferenciados por suas aptidões e comportamentos. 

É importante observar que o nascimento dos discursos de normalização ocorre a 

partir de modelos clássicos da psiquiatria. É a partir de um saber médico, pretensamente 

capaz de separar os capazes e os incapazes que se constitui a figura do anormal, isto é, o 

indivíduo sem possibilidades de cura e dispensável para a lógica produtiva e utilitária do 

Estado. Isso nos mostra que na base desse tipo de poder normalizador não se encontra o 

direito, mas a medicina, um outro tipo de saber. Evidencia-se, assim, que as tecnologias 

políticas do corpo respaldam-se na lógica produtiva do saber-poder, em que poder e saber 

se criam, se justificam e se legitimam mutuamente. Foucault é enfático nesse aspecto: “o 

poder produz saber (e não apenas favorecendo-o porque o serve ou aplicando-o porque é 

útil); que poder e saber estão diretamente implicados; que não há relação de poder sem 

constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua 

ao mesmo tempo relações de poder”
126

. Essas tecnologias políticas que incidem sobre o 

corpo desenvolvem seus efeitos a partir da lógica produtora do saber-poder. 
                                                           
124 FOUCAULT, M. Vigiar e punir: História da Violência nas Prisões. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 151.  

125 Ibid., p. 154.  

126 Ibid., p. 27. 
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Essa anatomia política não atua em vistas somente da repressão, da proibição, da 

imposição de limite, além de proibir o indesejável, ela fomenta e prescreve o desejável, o 

rentável, o produtivo. Desse modo, temos a norma como um dos pontos cruciais a partir do 

qual começa a se efetuar diferenciações fundadas na natureza do indivíduo. Por um lado, a 

norma atua como princípio de normalização, entendido como o princípio de diferenciação 

entre o normal e o anormal; por outro lado, os discursos de normatização da sociedade que 

pretendem ser um conjunto de preceitos objetivados em lei, que também efetuam a 

diferenciação, hierarquização e classificação dos indivíduos. A norma, portanto, diz 

respeito a um modo, extremamente eficiente, de relações de poder que incidem sobre os 

indivíduos e lhes prescrevem modos de conduta, de pensamento e de comportamentos. 

Há ainda um outro dispositivo que é digno de menção ao se tratar de processos de 

sujeição. Esse dispositivo é responsável, juntamente com a vigilância e com a norma, por 

vincular a formação do saber a uma forma de exercício do poder. O exame é um minucioso 

mecanismo que observa, regula, classifica, hierarquiza e faz de cada indivíduo “um caso”. 

Esse exame é efetuado por meio das técnicas documentárias de anotação, registro, 

processos, formação de tabelas de comparação mediante as quais o indivíduo torna-se um 

caso particular. O registro e a anotação de tudo o que indivíduo faz, de tudo o que ele 

diz
127

 transforma-se em uma espécie de saber que detém o controle de todos os passos do 

indivíduo. Nesse processo de escrita e documentação da vida cotidiana dos indivíduos, eles 

se tornam um objeto descritível, analisável em que os corpos, os comportamentos, os 

discursos são recobertos pela escrita que os registra, classifica, codifica. 

Essa escrita permite ainda “a constituição de um sistema comparativo que permite a 

medida de fenômenos globais, a descrição de grupos, a caracterização de fatos coletivos, a 

estimativa dos desvios dos indivíduos entre si, sua distribuição na população”
128

. Mais uma 

vez nos deparamos com o problema político anunciado na expressão latina omnes et 

singulatim; o problema da formação de uma regra de conjunto na qual se pode medir, 

calcular, corrigir todos os desvios individuais. O indivíduo aparece como resultado dessa 

teia de forças que o sujeitam e, ao mesmo tempo, está submetido a um conjunto calculável 

                                                           
127 A escrita registra dessa maneira uma certa confissão do indivíduo. A confissão é novamente problematizada como 

uma ferramenta de sujeição. O que o indivíduo diz de si mesmo e dos outros é registrado e torna-se uma verdade que 

permite classificá-lo. A escrita, nos processos de sujeição, torna-se uma ferramenta fundamental de registro da vida 

cotidiana que permite o controle e a classificação. A escrita, nessa dimensão, é realizada sempre por um outro (que 

geralmente detém um tipo de saber que o autoriza a fazê-lo. Podemos pensar na figura do professor, do médico, do 

carcereiro). Nos escritos finais de Foucault, em especial no curso proferido em 1982 no Collège de France, A 

hermenêutica do sujeito, a escrita é problematizada como um exercício que leva ao conhecimento e ao controle de si. 
128 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: História da Violência nas Prisões. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 158.  
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de viventes. Na perspectivas das disciplinas, o conjunto ou a multiplicidades dos homens é 

regida para produzir corpos individuais. 

Os efeitos produzidos sobre os corpos, para adestrá-los e aprimorá-los, para 

fomentar sua utilidade e fabricar homens produtivos, não atuam apenas na dimensão física 

ou naquilo que é exteriorizado pelo comportamento. A anatomia política atua na formação 

da interioridade do indivíduo, melhor ainda, na constituição subjetiva dos indivíduos, na 

formação da capacidade de interação e reação com as forças que o envolve. Essa passagem 

da dimensão externa à dimensão interna é realizada pelo significado que Foucault atribui à 

noção de alma. As forças aplicadas sobre o corpo e sobre suas forças vitais para moldá-lo, 

calculando seus gestos e seus comportamentos, extrai desse corpo sujeitado sua alma. Diz 

Foucault, “as disciplinas aplicadas aos corpos haviam feito sair desses corpos sujeitados 

algo que era uma alma-sujeito, um „eu‟, uma psique”
129

. O que pode ser depreendido dessa 

formulação é que a alma
130

 não é uma parte inacessível do homem, mas é mais um efeito 

de uma relação de sujeição; o que significa dizer que a subjetividade é correlata de forças 

exteriores que lhe foram impostas: quem o conduziu, a verdade que lhe foi ensinada, o 

desejo que lhe foi calculado. Foucault é enfático nesse ponto: 

 

o homem de que o humanismo
131

 nos fala e que nos convida a liberar já é em si 
mesmo o efeito de uma sujeição bem mais profunda que ele. Uma “alma” o 
habita e o leva à existência, que é ela mesma uma peça no domínio exercido pelo 
poder sobre o corpo. A alma, efeito e instrumento de uma anatomia política; a 
alma prisão do corpo

132
. 

 

A alma, a que se refere Foucault, é uma realidade produzida na superfície e fixada no 

interior dos corpos daqueles que são controlados, vigiados, corrigidos, e submetidos aos 

mecanismos disciplinares. A vinculação entre a alma e o corpo na dinâmica disciplinar se 

dá a partir da intervenção constante e permanente que é efetuada sobre o indivíduo. Essa 

intervenção, calculada a partir de um jogo de vigilâncias, observações e regulações, 

acontece por antecipação; antes mesmo que se cometa a infração, ou a ofensa, o 

mecanismos disciplinar intervém para impedi-lo. É exercida, assim, uma pressão contínua 

                                                           
129 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade, São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 221.  

130 A palavra alma que aqui estamos utilizando refere-se à realidade subjetiva da vida dos homens. Segundo Foucault, 

“sobre essa realidade vários conceitos foram construídos e campos de análise foram demarcados: psique, subjetividade, 

personalidade, consciência, etc” (FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: História da Violência nas Prisões. Petrópolis: 

Vozes, 2007, p. 28).  
131 Foucault afirma que “a temática humanista é em si mesma muito maleável, muito diversa, muito inconsistente para 

servir de eixo à reflexão. E é verdade que, ao menos desde o século XVII, o que se chama de humanismo foi sempre 

obrigado a se apoiar em certas concepções de homem que são tomadas emprestadas da religião, das ciências, da política. 

O humanismo serve para colorir e justificar as concepções do homem às quais ele foi certamente obrigado a recorrer” 

(FOUCAULT, Michel. “O que são as Luzes?” In: Ditos e escritos II, 335-351. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2005, p. 346).  

132 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: História da Violência nas Prisões. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 29.  
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sobre as virtualidades do comportamento. “Antes mesmo do gesto ser feito, alguma coisa 

deve poder ser detectada, e o poder disciplinar deve intervir; intervir de certo modo antes 

da manifestação mesma do comportamento, antes do corpo, do gesto ou do discurso, no 

nível do que é a virtualidade, a disposição, a vontade, no nível do que é a alma”
133

. 

É por essa intervenção contínua no âmbito das virtualidades que o poder disciplinar 

produz algo que seria a alma. Essa alma, produto da sujeição, torna-se prisão do corpo à 

medida que os gestos, o lugar que ocupa, o tempo de vida, sua força são controlados a 

partir de algo que é projetado para além de seu corpo, que são suas virtualidades, sua alma, 

sua psiquê. 

O grande problema para o qual convergem as disciplinas diz respeito à dinâmica 

interna das forças que são postas em jogo. Parece-nos que em qualquer campo de forças as 

táticas, as técnicas e as estratégias supõem uma forma de sujeição, uma vez que, 

 
uma relação de poder se articula sobre dois elementos que lhe são indispensáveis 

para ser exatamente uma relação de poder: que o „outro‟ (aquele sobre o qual ela 

se exerce) seja reconhecido e mantido até o fim como o sujeito de ação; e que se 

abra, diante da relação de poder, todo um campo de respostas, reações, efeitos, 

invenções possíveis
134 

 

A dinâmica operada pelas disciplinas, no entanto, levam a sujeição às suas últimas 

consequências. Na medida em que ela atua com mecanismos de previsão e antecipação, ela 

controla os possíveis efeitos. As respostas, reações, efeitos, estratégias e invenções 

possíveis são calculadas de antemão na disciplina. E, nesse sentido, o homem torna-se um 

ser extremamente calculável e previsível, em que as possibilidades de espontaneidade e de 

novidade são minimizadas. 

Ainda dando continuidade aos processos de sujeição, encontramos algumas 

transformações históricas que deram margem a uma nova configuração das forças. O uso e 

aplicação das forças, se antes estava destinado à produção do individual do sujeito, passará 

a atuar em função da formação de um tipo de sujeito coletivo. Durante a metade do século 

XVIII, começa a se esboçar uma nova tecnologia política, que integrando as tecnologias 

disciplinares, que se aplica sobre a vida dos homens, não ao corpo individual dos homens, 

mas do homem-espécie, o homem ser vivo. Ela se dirige à multiplicidade, ao coletivo, a 

uma massa global para medir, calcular, prever os processos que são próprios à vida. Essa 

                                                           
133 FOUCAULT, M. O poder psiquiátrico, São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 65.  

134  FOUCAULT, Michel. “O sujeito e o poder.” In: Michel Foucault: uma trajetória filosófica. Para além do 

estruturalismo e da hermenêutica, por DREYFUS, H e RABINOW, P., 273-298. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2010, p. 288.  
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forma de intervenção sobre a vida da espécie, denominada biopolítica
135

, atuará sobre as 

taxas de natalidade, de morbidade, das incapacidades biológicas. 

O objeto do qual essa nova tecnologia política vai incidir é um novo corpo: “corpo 

múltiplo, corpo com inúmeras cabeças, se não infinito pelo menos necessariamente 

numerável”
136

. Esse novo corpo que aparece como um problema político e econômico é a 

população. “Os governos começam a perceber que não têm que lidar simplesmente com os 

sujeitos, nem mesmo com um „povo‟, porém com uma „população‟, como seus fenômenos 

específicos e suas variáveis próprias: natalidade, morbidade, esperança de vida, 

fecundidade, estado de saúde, incidência das doenças, forma de alimentação e de 

habitat”
137

. A regulação e o governo da população serão tratados a partir dos fenômenos 

coletivos, gerais, globais. Os mecanismos vão agir em vistas de efetuar uma otimização da 

vida da população, uma regulação que assegure o bem-estar, a segurança, a garantia de 

longevidade, a saúde. Para isso, o poder vai atuar cada vez mais no “como” da vida, para 

“aumentá-la, controlar seus acidentes, suas eventualidades, suas deficiências”
138

. 

Essas duas tecnologias políticas se sobrepõem: uma técnica voltada para a produção 

do corpo individual, manipulando-o para torná-lo útil e produtivo; outra tecnologia que se 

dirige não ao corpo individual, mas a vida em geral, aos fenômenos próprios de uma 

população. É preciso calcular a quantidade de mortes, de nascimentos, de doentes, de 

jovens, de idosos e garantir-lhes a segurança. A segurança aparece como um dispositivo 

fundamental do funcionamento do biopoder à medida que a gestão da população será 

empreendida em nome de sua segurança. A população é considerada “uma multiplicidade 

de indivíduos que são e que só existem profunda, essencial, biologicamente ligados à 

materialidade dentro da qual existem”
139

. Os dispositivos de segurança serão aqueles que 

intervêm sobre o espaço em que vive a população para distribuí-lo e organizá-lo da 

maneira mais adequada para permitir ou proibir a circulação (de bens, de pessoas, de 

riqueza). De tal modo, os dispositivos de segurança agem sobre o meio em que vive a 

população; eles “trabalham, criam, organizam, planejam um meio”
140

. Isso significa que a 

intervenção biopolítica não será imediatamente sobre os indivíduos “como um conjunto de 

                                                           
135 O termo biopolítica é definido por Foucault, em sua formulação inicial e mais geral, como o controle e a regulação do 

homem em seu conjunto, da espécie ou mais precisamente da população. No entanto, consideramos que a partir da 

formulação do poder sobre a vida podemos encontrar desdobramentos diversos de tecnologias de poder que atuam em 

vistas do cuidado e da proteção da vida – seja individual, seja coletiva.  

136 FOUCAULT, M. Em defesa da sociedade, São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 292.  

137 FOUCAULT, M. História da sexualidade: A vontade de saber, p. 31.  

138 FOUCAULT, M. Em defesa da sociedade, São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 296.  

139 Ibid., p.28.  

140 Ibid., p.28.  
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sujeitos de direito capazes de ações voluntárias”
141

, mas será uma intervenção que regula o 

espaço em que se vive. E isso provoca uma “ação à distância de um corpo sobre outro. O 

meio é, portanto, o suporte e o elemento de circulação de uma ação”
142

. As ações são 

reguladas e geridas pelo controle do meio em que vivem os homens, o que significa que a 

multiplicidade de indivíduos que coexistem e coabitam uns com outros é regulada e gerida 

por um conjunto de elementos materiais que agem sobre eles e sobre os quais eles agem de 

volta
143

. Para essa intervenção sobre os fenômenos próprios da vida é preciso mecanismos 

“de previsões, de estimativas estatísticas, de medições globais”
144

. O que se vê nesse 

cenário é uma gestão calculista da vida, em que a vida entra em um domínio de 

regulamentações, proibições, regulações e controles que afetam os acontecimentos e os 

fenômenos da vida. 

A norma será um mecanismo fundamental. Ao contrário da lei, não tem por função 

proibir, reprimir, ela tem um caráter positivo que traz consigo ao mesmo tempo um 

princípio de qualificação e um princípio de correção. Ela tem o objetivo duplo de 

convencer o indivíduo a seguir uma regra de conduta em seu próprio benefício e, ao 

mesmo tempo, cumprir a função do Estado de cuidar da saúde da população. A norma, 

portanto, será um instrumento essencial para disciplinar os corpos e regulamentar a 

população na medida em que sua atuação vai desde a esfera do sujeito e dos corpos, até 

uma generalização para atingir populações como um todo. Adquirindo o caráter normativo, 

a lei atua como um mecanismo de intervenção do poder, cujo objetivo é normalizar a 

sociedade. 

Submeter a vida ao exercício do poder significa empreender sua gestão tanto no 

plano dos indivíduos quanto no da sociedade, significa vincular a vida às formas de poder 

e aos saberes que incidem em campos como o corpo, a sexualidade, a identidade pessoal, a 

subjetividade. Diz Foucault: 

 

[...] creio que, hoje, a individualidade é completamente controlada pelo poder e 

que nós somos individualizados, no fundo, pelo próprio poder. Dizendo de outro 

modo, eu não creio que a individualização se oponha ao poder, mas, pelo 

contrário, eu diria que nossa individualidade, a identidade obrigatória de cada 

um é efeito e instrumento do poder. 
145

 

 

 

                                                           
141 Ibid., p.28.  

142 Ibid., p. 27.  

143 FOUCAULT, Michel. Segurança, território e população, São Paulo: Martins Fontes, 2008, p.29.  

144 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade, São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 294.  

145  FOUCAULT, Michel apud BRANCO, Guilherme Castelo. resistências ao poder em Michel Foucault.” 

Trasn/Forma/Ação, 2001: 237-248, p.241. 
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O sujeito aqui se refere ao indivíduo preso a uma identidade constituída por 

técnicas de poder e técnicas de saber, identidade essa que é reconhecida pelo indivíduo 

como sua. Isso significa que o sujeito é constituído por relações de poder que fixam 

identidades e, ao mesmo tempo, pela autoimagem que forma de si mesmo.  

Diante do exposto, chegamos a um cenário em que as tecnologias políticas de 

governo e condução da vida da população e da vida individual promovem modos de vida 

calculados e gerenciados. Não é difícil notar que a pesquisa de Foucault que até agora 

expusemos trata de um sujeito por adequação, de um sujeito assujeitado. Resta-nos ainda 

perguntar se é possível ativar outras forças que irão promover processos de subjetivação, 

ou, que irão ativar mecanismos que afrontam todas as forças subjugados, controladoras e 

condutoras. Para isso, é necessário realizar a crítica à objetivação política que aprisiona 

nossa subjetividade em modelos pré-concebidos, fazendo dela um objeto de saber-poder. 

Os processos de objetivação inseridos numa rede de técnicas de governo têm por pretensão 

formar um sujeito correspondente às expectativas dos cálculos do poder. O problema que 

se coloca é de uma formação por prescrições exteriores ao próprio sujeito, que o aprisiona 

na medida em que embaraça seus discursos, atos e desejos, mas também por disposições 

próprias que formam a sua autoimagem. Não são apenas fatores externos que modulam o 

sujeito, mas, sobretudo, a dependência ao modo como o sujeito se reconhece. 

Pode-se dizer, que as formas de constituição dos sujeitos referem-se, em última 

instância, ao domínio político: a existência depende de um conjunto de fatores que 

circulam entre os discursos, as práticas, as instituições. Isso significa que ninguém se torna 

o que se é fora de mecanismos e procedimentos que fixam o poder político ao corpo, ao 

pensamento, à subjetividade, ao modo de vida. Da mesma forma, que ninguém é apenas o 

resultado ou o produto de uma relação exterior. O sujeito está vinculado às circunstâncias 

que lhe cercam mas também está ligado a si mesmo. Nas palavras de Fimiani, “é preciso 

entender por dimensão política tudo o que tem um elo com o que nós queremos aceitar, 

recusar, mudar em nós mesmos, nas coisas no seio das quais estamos situados, no processo 

que nos atravessa e em nosso presente”
146

. 

 

 

 

                                                           
146 FIMIANI, M. “O verdadeiro amor e o cuidado comum do mundo.” In: Foucault: a coragem da verdade, por Frédéric 

Gros (Org.), 89-130. São Paulo: Parábola Editorial, 2004, p. 128. 
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CAPÍTULO III – PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO 
 

 

3.1 – A TAREFA FILOSÓFICA DA MODERNIDADE 
 
 

Vistos da perspectiva da história do sujeito, os mecanismos e as técnicas mediante 

os quais os sujeitos constituem a si mesmos como agentes morais está inseparavelmente 

vinculado às análises das técnicas de sujeição. A gênese do sujeito inclui essencialmente 

esses dois aspectos: sujeição e autoconstituição. A tentativa de imaginar novas formas de 

pensar, agir, imaginar e ser partem da constatação das relações de força que atuam na 

formação de subjetividades. Uma formulação de Foucault apresenta o problema que 

doravante será desenvolvido: “temos de imaginar e construir o que poderíamos ser para 

nos livrarmos desse „duplo constrangimento‟ político, que é a simultânea individualização 

e totalização próprias às estruturas de poder”
159

.  

Como é possível criar novos tipos de subjetividades? Como é possível escapar de 

imposições históricas? As estratégias forjadas por Foucault para responder essas questões 

poderiam ser compreendidas como uma tentativa malfadada de escapar às amarras 

históricas. Contudo, é sempre no solo histórico que se deve pensar a constituição dos 

sujeitos. Para pensar formas de se livrar das identidades que nos foram impostas ocorre 

uma alteração de ênfase. O deslocamento será efetuado na possibilidade de transformação 

nos jogos de força. A reflexão vai girar a partir da relação de si para si mesmo. Ao invés de 

tratar o sujeito constituído pelo outro – o que Foucault fez exaustivamente – tratar o sujeito 

constituído por si mesmo, o sujeito que toma a si mesmo como objeto em construção. 

Para tornar viável esse ponto de vista, de um sujeito constituído por si mesmo, é 

preciso pensar um reposicionamento político do sujeito, em suas relações com a atualidade 

e com os acontecimentos. A própria descontinuidade da história nos permite ver um pano 

de fundo em que sempre é possível a atuação e a interferência sobre as forças que incidem 

sobre nós e como nos posicionamos diante delas. É sob o signo de uma ontologia crítica 

do presente que Foucault começa a esboçar a possibilidade de transformação no jogo das 

forças em que há a possibilidade de um reposicionamento do sujeito.   

É no opúsculo kantiano Uma resposta à questão: o que é Aufklärung? que Foucault 

encontra os vestígios para a formulação da noção de ontologia do presente que suscitou, 

não sem razão, um certo estranhamento. A ontologia tradicionalmente lida com estruturas 

metafísicas essenciais, enquanto o projeto de uma ontologia do presente vincula dois 
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domínios – a história e a metafísica – que aparentemente são incompatíveis
147

. Para 

compreendermos essa vinculação entre ontologia e história devemos nos voltar para a 

interpretação foucaultiana do texto de Kant. 

Em seu ensaio, Kant define a Aufklärung, nas primeiras linhas, como “a saída do 

homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado”
148

. Entende-se por menoridade 

“a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outro indivíduo”
149

. 

Pode-se dizer, sinteticamente, que a menoridade é um estado de nossa vontade
150

 que nos 

coloca sob o jugo de outro permitindo que nos conduza nos domínios que convém fazer o 

uso da razão. A Aufklärung, em contrapartida, é o momento em que a humanidade fará uso 

de sua própria razão, sem se submeter à direção de outro. E se o homem é o culpado por 

esse estado de menoridade não é por “falta de entendimento, mas por falta de decisão e 

coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem”
151

. Em outros termos, a 

Aufklärung corresponde, nesse primeiro momento, ao uso do entendimento para confirmar 

a autonomia do homem. 

A menoridade, em contraposição à autonomia correlativa do estado de maioridade, 

é o estado em que o homem, por sua responsabilidade, coloca-se sob o jugo de outros. Ser 

menor é um estado cômodo que apazigua os perigos e as incertezas de decidir e agir por 

conta própria; é um estado do qual se tem pavor de sair, uma vez que os perigos de andar 

sozinho ameaçam e intimidam todas as tentativas de empreender uma marcha segura. 

Além disso, como aponta Kant: 

 

é tão cômodo ser menor. Se eu tiver um livro que faz as vezes do meu 

entendimento, um diretor espiritual que por mim tem consciência moral, um 

médico que por mim decida a respeito de minha dieta etc, não é necessário eu 

me esforçar. Não me é forçoso pensar quando posso simplesmente pagar para 

outros empreenderem esta tarefa por mim
152

. 
 
 

A menoridade também é um estado confortável em que se está sempre sob o jugo 

do outro; evitando, assim, a responsabilidade e o peso de decidir e agir por conta própria. É 

                                                           
147 Cf. ADORNO, F. “A tarefa do intelectual: o modelo socrático.” In: Foucault,a coragem da verdade, por GROS, F. 

(Org.), 39-64. São Paulo: Parábola, 2011, p.50.  

148 KANT, Immanuel. “Resposta à pergunta: o que é „esclarecimento?‟”.” In: Textos seletos, por I. KANT, 63-71. 

Petrópolis: Vozes, 2005, p. 63.  

149 Ibid., p. 63. 
150 Vale dizer que aqui estamos apresentando a leitura que Foucault faz do texto de Kant. Na primeira do aula do curso 

proferido em 1983, O governo de si e dos outros, Foucault refere-se ao estado de menoridade como “uma atitude, um 

comportamento, uma forma de vontade que é geral, permanente e que não cria em absoluto um direito, mas simplesmente 

um estado de fato, em que, por complacência e de certo modo por um obséquio levemente matizado de artimanha e 

astúcia, alguns assumiram a direção de outros” Cf. FOUCAULT, Michel. O governo de si e dos outros, São Paulo: 

Martins Fontes, 2010, p. 26.  

151 KANT, Immanuel. op. cit., p.63. 
152 Ibid., p.64.  
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um estado de acomodação que resulta na incapacidade de decidir por conta própria e na 

impossibilidade de se conhecer o que está à sua volta. 

O desafio lançado por Kant para livrar-se desse estado é formulado em uma 

expressão latina: “Sapere aude! Tem coragem de fazer uso do teu próprio 

entendimento”
153

. Se, como enfatiza Kant, o homem é responsável por seu estado de 

menoridade, ele poderá sair desse estado (e este é o processo da Aufklärung) somente se 

operar uma mudança em si mesmo
154

. Essa mudança é reivindicada por Kant como uma 

exigência – se preferirem, obrigação - ética que devemos propor a nós e aos outros. É uma 

palavra de ordem: tenha a coragem de saber. Se a menoridade é um “estado de nossa 

vontade”
155

 que nos faz preferir ser conduzidos a fazer o uso da própria razão, a saída 

desse estado prescinde de uma atitude que modifica “a relação preexistente entre a 

vontade, a autoridade e o uso da razão”
156

. 

É preciso efetuar uma “transformação do próprio espírito”
157

 para que o estado da 

vontade que impede o homem a sair da menoridade sejam superados. A saída, portanto, 

depende da relação que o homem mantém consigo mesmo. O processo da maioridade 

depende do uso da razão como agenciadora da autonomia, não depende de uma relação 

externa entre o homem e o mundo. Se a saída do homem do estado de menoridade depende 

da coragem de saber, ou da audácia de usar a própria razão, a mudança que é exigida é que 

o homem faça uso das potências racionais. E se Kant anuncia a Aufklärung como uma 

tarefa e uma obrigação ela é uma obrigação do homem de modificar a si mesmo para 

atingir a maioridade. 

Para Kant, “a preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte 

dos homens, depois que a natureza há muito os libertou de uma direção estranha 

continuem, no entanto de bom grado menores durante toda a vida”
158

. A dificuldade em 

desvencilhar-se do estado de menoridade decorre do fato de que desde sempre a 

humanidade foi estimulada a conservar-se nesse estado menor por aqueles que exercem a 

autoridade. Kant diz: “depois de terem primeiramente embrutecido seu gado doméstico e 

preservado cuidadosamente estas tranquilas criaturas a fim de não ousarem dar um passo 

fora do carrinho para aprender a andar, no qual as encerraram, mostram-lhes, em seguida, 

                                                           
153 Ibid., p.63-64.  

154 FOUCAULT, Michel. “O que são as Luzes?” In: Ditos e escritos II, 335-351. Rio de Janeiro: Firense Universitária, 

2005, p. 338. 
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o perigo que as ameaça se tentarem andar sozinhas”
159

. A resposta que Kant oferece para 

pôr em prática o processo de Aufklärung – entendendo por isso o processo de modificação 

da vontade que nos faz recusar a autoridade de um outro, quando se pode usar a própria 

razão - é precisa: “para a Aufklärung – diz Kant nada mais se exige senão a liberdade”
160

. 

Ora, o que é a saída do estado de menoridade senão o uso da liberdade para sair do estado 

de dependência a outro?  

O problema colocado por Kant, em seu opúsculo, diz respeito essencialmente a um 

conflito entre autoridade e autonomia. É para resolver esse conflito que Kant faz uma 

distinção essencial. A liberdade, condição prévia para o uso autônomo da razão, não deve 

ser absoluta e incondicionada; a liberdade reivindicada pela Aufklärung, é a liberdade 

intelectiva e não deve ser confundida com outra forma de liberdade. Trata-se da “liberdade 

de fazer um uso público da razão”
161

, isto é, o uso que se faz para expressar o que se pensa, 

em nome próprio, dirigindo-se a um público letrado; esse uso é o que se faz quando o ser 

humano raciocina como membro da humanidade racional, não como engrenagem de uma 

máquina. E a liberdade nesse domínio é “a mais inofensiva entre tudo aquilo que se pode 

chamar liberdade”
162

. 

Em contrapartida, há um âmbito em que o uso da livre razão, sem medidas e sem 

tutela, além de não ser legítimo, prejudica e impede o processo de Aufklärung. Este âmbito 

é aquele em que se exerce um cargo ou uma função pública e que, por isso, deve-se 

cumprir um determinado conjunto de regras para que se atinja um determinado fim. Isso 

não significa que se deva abandonar toda forma de raciocínio e ser cegamente obediente. 

Deve-se obedecer às incumbências que são próprias de uma função ou de um cargo. A 

fórmula kantiana para a maioridade é a seguinte: raciocinai, tanto quanto quiserdes, e 

cobre o que quiserdes, mas obedecei!
163

. A palavra utilizada por Kant é, como assinala 

Foucault, razonieren, “que não se relaciona com um uso qualquer da razão, mas com um 

uso no qual esta não tem outra finalidade senão ela mesma: razonieren é raciocinar por 

raciocinar”
164

. É esse o uso da razão que deve ser livre e que, dentro de seus limites, leva o 

homem à maioridade. Obedecer no exercício de suas funções públicas, por um lado; 

exercer a liberdade de pensamento ao expor publicamente suas idéias, por outro. Se Kant 

insiste em formular dois registros distintos para o uso da razão, um público e outro 
                                                           
159 Ibid., p.64. 
160 Ibid., p.64. 
161 Ibid.,p.64. 
162 Ibid.,p.64. 
163 Ibid.,p.64. 
164 FOUCAULT, Michel. “O que são as Luzes?” In: Ditos e escritos II, 335-351. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
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privado, é precisamente porque ele se preocupa, por um lado, com a manutenção do 

ordenamento da vida social, e, por outro, com a sobreposição do princípio de obediência ao 

uso público da razão, o que implica na ausência de raciocínio próprio e leva ao estado de 

menoridade. 

O apelo kantiano à coragem de saber é interpretada por Foucault como “um modo 

de relação com o presente, em que o indivíduo não é um mero espectador, mas um ator do 

presente do qual faz parte”
165

. A Aufklärung, do modo como a Kant a caracteriza é um 

processo do qual se faz parte coletivamente e, ao mesmo tempo, exige uma atitude pessoal 

de coragem. Nesse processo “os homens são simultaneamente elementos e agentes do 

mesmo processo. Podem ser seus atores à medida que fazem parte dele, e ele se produz à 

medida que os homens decidem ser seus atores voluntários”
166

. 

Kant inaugura no campo da reflexão filosófica um tipo de questionamento acerca 

da atualidade em que não está em questão simplesmente, “o que, na situação atual, pode 

determinar esta ou aquela decisão filosófica? [...] Mas o que, no presente, faz sentido 

atualmente para uma reflexão filosófica?”
167

. Esta pergunta é precisamente a pedra de 

toque do pensamento filosófico moderno que tem como tarefa inquirir o seu próprio 

tempo. A resposta de Kant à pergunta “o que é a Auflklärung?” provoca um efeito 

reflexivo, em que o autor coloca em questão o contexto mesmo em que está inserido e, 

nesse exercício, realiza uma espécie de volta sobre si mesmo, ou, para utilizar a conhecida 

expressão que Foucault usa na introdução de O uso dos prazeres, coloca-se na vertical de 

si mesmo. À medida que efetua a distinção entre público e privado, Kant mesmo realiza 

esse uso público da razão, em que se dirige a um público do mundo letrado para dizer, em 

seu próprio nome, aquilo que pensa; em síntese, o ensaio põe em prática o tema que 

desenvolve. Mais que isso, o opúsculo kantiano aponta para um movimento de 

engajamento do sujeito em sua atualidade, em que ele posiciona-se ativamente diante das 

distintas relações que o cercam e o afetam – relações consigo mesmo, com os outros, com 

as coisas, com os modos de governar. O que é reivindicado na formulação de uma 

ontologia crítica é que essa relação com a atualidade seja estabelecida a partir de uma 

problematização. A problematização é precisamente o modo de vinculação entre o real e o 

pensamento, ou seja, é o modo de estabelecer uma relação entre o campo sobre o qual nos 

movemos e o modo como pensamos; trata-se de problematizarmos a nós mesmos como 
                                                           
165 SEIXAS, Rogério. “Uma ontologia crítica da racionalidade política na atualidade.” In: Foucault, filosofia e política, 
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sujeitos inseridos no mundo em que vivemos. Isso significa que para compreender a mim 

mesma é preciso compreender o que está à minha volta; e para compreender o que está à 

minha volta é preciso compreender os traços de uma época. O presente não é visto como 

um recorte temporal vago, mas como aquilo que está acontecendo conosco. 

Essa indagação pela atualidade é interpretada por Foucault como um ponto de 

partida para a atividade filosófica, em que se percebe a necessidade de um certo 

engajamento em relação a nossa atualidade para assumir uma atitude que seja ativa em 

relação à ela. Esse engajamento é um exercício de olharmos para nós mesmos e tentarmos 

diagnosticar o presente, dizer o que ele é, dizer o que o diferencia daquilo que ele não é. O 

diagnóstico do que somos hoje, realizado em relação ao campo de experiências 

vivenciadas, enuncia a tarefa filosófica da modernidade de questionar “quem somos nós?”. 

A tarefa filosófica da modernidade é um exercício de diagnóstico crítico, acompanhado por 

uma atitude de transformação. A modernidade passa a ser definida como uma atitude, 

como um modo de comportar-se que é compreendido em sua relação com a atualidade. 

 
A modernidade mais como uma atitude do que como um período da história. Por 

atitude, quero dizer um modo de relação que concerne à atualidade, uma escolha 

voluntária que é feita por alguns, uma maneira de pensar e sentir, uma maneira 

também de agir e de se conduzir que se apresenta como uma tarefa. Um pouco, 

sem dúvida, como aquilo que os gregos chamavam éthos
168

. 
 

 

Foucault se interessa pelo campo atual das experiências possíveis, àquilo que está 

acontecendo conosco e o que podemos fazer de nós mesmos nesse momento. Isso significa 

que o interesse de Foucault pelo texto kantiano reside na interrogação: como chegamos a 

ser o que somos? Ou, quais os elementos históricos que configuram o campo atual das 

experiências?  

A tarefa filosófica é, portanto, uma investigação crítica do presente, que toma a 

forma de uma ontologia do presente, e que atua como uma estratégia de abordagem 

filosófica contraposta à análise da verdade em geral. Foucault afasta-se da tradição, 

também inaugurada por Kant, de uma analítica da verdade, em que é colocado em “questão 

as condições segundo as quais um verdadeiro conhecimento é possível”; e aproxima-se 

daquela que consiste em analisar os elementos que definem os acontecimentos atuais que 

constituem as nossas formas de pensar, fazer e agir. Ao interrogar o sentido da atualidade, 
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“o que ela é, qual é seu campo de ação”
169

, determina-se assim uma campo de investigação 

que teria por função questionar a realidade atual e descobrir os problemas que lhe são 

próprios. O trabalho filosófico de uma ontologia do presente é um trabalho de diagnóstico. 

O diagnóstico filosófico leva-nos à crítica, colocando em questão a constituição dos 

elementos que moldam o campo atual das experiências possíveis, e, nesse sentido, aponta 

para de se pensar diferentemente do que se pensa. 

Essa atividade de diagnóstico filosófico da atualidade é definida por Foucault como 

uma atitude de transformação, ou como o éthos da modernidade. Atitude de modernidade e 

tarefa filosófica confundem-se em um modo específico de se relacionar com o presente, 

em que a crítica atua como uma forma de comportamento que também é um modo de 

pensar. O éthos filosófico 

 
pode ser caracterizado como uma atitude-limite. Não se trata de um 

comportamento de rejeição. Deve-se escapar à alternativa do fora e do dentro; é 

preciso situar-se nas fronteiras. A crítica é exatamente a análise dos limites e a 

reflexão sobre eles. Mas se a questão kantiana era saber quais limites o 

conhecimento deve renunciar a transpor, parece-me que a questão crítica, hoje, 

deve se tornar uma questão positiva: no que nos é apresentado como universal, 

necessário, obrigatório, qual é a parte do que é singular, contingente e fruto das 

imposições arbitrárias. Trata-se, em suma, de transformar a crítica exercida na 

forma da limitação necessária em uma crítica prática sob a forma de 

ultrapassagem possível
170

. 
 

 

O caráter fundamental que possui uma ontologia crítica diz respeito à interrogação 

dos nossos limites. Questionar os limites significa pôr à prova os gestos, os pensamentos, 

as formas de agir e de falar que são habituais; questionando, assim, o que temos sido, como 

temos agido e pensado. Esse movimento possibilita o ultrapassamento do que está imposto, 

do que é habitual, do que é instituído. A tarefa crítica evocada pelo exercício filosófico de 

interrogação da atualidade não deve ser compreendida em termos de aceitação ou de recusa 

desse presente a qual pertencemos, mas como um trabalho de afrontamento aos limites, 

buscando construir um campo aberto a novas experiências, a novas possibilidades e novos 

modos de vida.  

A compreensão, portanto, de uma ontologia histórica deve ser buscada ao lado de 

uma genealogia, em que se busca os acontecimentos experimentados em nosso presente. A 

análise genealógica aponta para uma crítica do presente à medida que o diagnóstico crítico-

                                                           
169 Cf. SOUZA, Sandra Coelho. op. cit., p.70. 
170 FOUCAULT, Michel. “O que são as Luzes?” In: Ditos e escritos II, 335-351. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2005, p. 347. 
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histórico descreve distintas experiências e relações de força que configuram um 

determinado estado. O que isso demonstra é que a investigação da atualidade traz a 

percepção dos acontecimentos singulares que emergem, enfatizando o caráter provisório de 

nossas verdades. O registro de uma ontologia crítica 

 
deve ser considerado não como uma teoria ou uma doutrina, nem mesmo como 

um corpo permanente de saber que se acumula; é necessário concebê-lo como 

uma atitude, um éthos, uma vida filosófica na qual a crítica do que somos é ao 

mesmo tempo análise histórica dos limites que nos são impostos e provação 

conduzindo a uma possível transgressão
171

. 
 

Considerando o diagnóstico realizado por Foucault, nada é mais evidente em nosso 

campo de experiência atual do que os excessos de formas de governo da vida. A ontologia 

crítica realiza um trabalho específico do pensamento que deve pôr à prova as razões para 

se governar e para ser governado. 

 
Penso que há aí a possibilidade de elaborar uma história daquilo que fizemos e 

que seja ao mesmo tempo uma análise daquilo que somos; uma análise teórica 

que tenha um sentido político – quero dizer, uma análise que tenha um sentido 

para o que queremos aceitar, recusar, mudar de nós mesmos em nossa 

atualidade. Trata-se em suma de partir em busca de uma outra filosofia crítica: 

uma filosofia que não determina as condições e os limites de um conhecimento 

do objeto, mas as condições e as possibilidades indefinidas de transformação do 

sujeito.
172 

 
É assim que questionar a significação filosófica do nosso tempo, de nossa cultura e 

do lugar em que nos encontramos é perguntar quem somos nós. A tradição que se situa em 

uma “ontologia do presente, uma ontologia da atualidade, uma ontologia da modernidade, 

uma ontologia de nós mesmos”
173

 é aquela que busca saber qual é o campo atual de nossas 

experiências e, mais que isso, qual é o campo atual das experiências possíveis. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
171 Ibid., p.131. 
172 GROS, Frédéric. GROS, F. “Situação do curso.” In: A hermenêutica do sujeito, por M. FOUCAULT, 613-662. São 

Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 638. 
173 FOUCAULT, Michel. Governo de si e dos outros, São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 21. 
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3.2 – CRÍTICA E RESISTÊNCIA 
 
 
 

A argumentação de Foucault em um breve artigo de 1979, intitulado É inútil 

revoltar-se?, assinala para a possibilidade de escapar de determinações históricas, abrindo 

o campo das experiências possíveis. A argumentação de Foucault parte de uma 

interrogação: o que acontece quando um grupo, um povo ou um indivíduo diz “não 

obedeço mais” e coloca sua vida em risco diante de um poder que considera injusto? Para 

Foucault, essa forma de recusa à obediência, em que há o risco de vida interrompe, o fio da 

história e suas cadeias de razões à medida que faz insurgir uma singularidade que a rompe 

e a agita. Frente a esta atitude, em que não há mais possibilidades de permuta e de 

negociação, nada pode o poder. Esse movimento de insurreição contra as formas de 

governo é irredutível. É por insurgir-se contra uma forma de poder a qualquer custo que 

 

 
a subjetividade (não a dos grandes homens mas a de qualquer um) se introduz na 

história e lhe dá seu alento. Um delinquente arrisca sua vida contra os castigos 

abusivos, um louco não suporta mais estar preso e decaído, um povo recusa o 

regime que lhe oprime. Isso não torna o primeiro inocente, não cura o outro, e 

não garante ao terceiro os dias prometidos. Ninguém aliás, é obrigado a ser 

solidário a eles. Ninguém é obrigado a achar que aquelas vozes confusas cantam 

melhor do que as outras e falam da essência do verdadeiro. Basta que elas 

existam e que tenham contra elas tudo o que se obstina fazê-las calar, para que 

faça sentido escutá-las e buscar o que elas querem dizer. Questão de moral? 

Talvez. Questão da realidade, certamente. Todas as desilusões da história de 

nada valem: é por existirem tais vozes que o tempo dos homens não tem a forma 

da evolução, mas justamente a da “história”
174

. 
 
 

Esse movimento de colocar-se em posição de enfrentamento e de recusa à 

determinada forma de governo põe em ato uma prática de liberdade que é fundada na 

interrogação: “é preciso aceitar ou não?” e, indo mais além, “se não aceitamos, o que é 

possível fazer?”
175

. Essas interrogações tornam-se uma chave de compreensão fundamental 

para uma atitude ativa do sujeito. Se voltarmos à dinâmica das relações de poder, veremos 

que o poder se exerce sempre sobre sujeitos livres, ele é sempre “um modo de agir sobre 

um ou vários sujeitos ativos, e enquanto eles agem ou são suscetíveis de agir”
176

. 

                                                           
174 FOUCAULT, Michel. “É inútil revoltar-se?” In: Ditos e escritos V, 77-81. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2004, p. 80.  

175  FOUCAULT, Michel. “Uma estética da existência.” In: Ditos e escritos V, 288-293. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2006, p. 290.  

176  FOUCAULT, Michel. “O sujeito e o poder.” In: Michel Foucault: uma trajetória filosófica. Para além do 

estruturalismo e da hermenêutica, por DREYFUS, H e RABINOW, P., 273-298. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2010, p.288.  
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É precisamente por ser um processo que não se pode atribuir ao sujeito um estatuto 

fixo; a noção de processo dá ao sujeito um estatuto provisório em que o sujeito está, seja 

em relação às forças de sujeição, seja em relação às forças de subjetivação, em formação. 

Esse processo de formação demanda sempre alguma atitude do sujeito, pois, o sujeito não 

pode se esquivar completamente das forças que se voltam para ele a fim de objetivá-lo ou 

não pode deixar de enfrentá-las. O deslocamento dos processos de sujeição aos processos 

de dessujeição não se apresenta como uma mudança de tema, mas como uma exigência de 

repensar as relações de força: compreender as relações de força de si para si, ou, mais 

precisamente, compreender o modo como as forças atuam e funcionam em sua coerência 

interna, no eixo da ação de si sobre si mesmo. O que poderia parecer um desvio de rota ou 

como uma tentativa malfadada de responder a críticas feitas aos efeitos indesejáveis do 

poder, apresenta-se apenas como um ponto de inflexão. 

A problematização das forças ativas que visam a relação de si consigo mesmo deve 

ser compreendida, assim como as anteriores, pelo viés das estratégias e das táticas. 

Foucault sugere um reposicionamento do sujeito frente às as forças que atuam sobre ele. 

Ainda no registro de uma governamentalidade, entendida como “superfície de contato em 

que se juntam a maneira de conduzir os indivíduos e a maneira pela qual eles se 

conduzem”
177

, a noção de governo de si será uma noção fundamental para pensar quais os 

esforços são precisos para tomar a si mesmo como objeto de elaboração em um campo de 

experiências.  

Nessa reversão do jogo de forças, em que elas estão voltadas para si mesmo, o si 

não se refere a uma forma já dada; ele é constituído à medida que age ou reage às forças. O 

si não é uma forma terminal de se referir ao que você é, o si é reconhecido na atualização 

de uma força que emerge como estratégia de escapar às forças que se impõem e se 

articulam; ou seja, o si se constitui no afrontamento das forças, no modo como o sujeito se 

posiciona diante das forças
178

. A transformação dos modos de constituição dos sujeito, ou 

dos processos de subjetivação, acontece pela intervenção da singularidade da ação, “da 

ação através da qual o real é transformado”
179

. A transformação do real ocorrerá quando 

 
aqueles que têm de se haver com esta realidade, todos eles tiverem se chocado 
entre si e consigo mesmos, quando tiverem encontrado impasses, embaraços, 
impossibilidades, quando tiverem atravessado conflitos e enfrentamentos, 
quando a crítica tiver sido atuada no real, e não quando os reformadores tiverem 

                                                           
177 FOUCAULT, Michel apud GROS, Frédéric. “Situação do curso” in A hermenêutica do sujeito, p.637.  

178 Cf. FILORDI, Alexandre. História e subjetividade em Michel Foucault. Tese de doutorado. São Paulo: 2007, p.215.  

179 FOUCAULT, Michel. “Mesa redonda de 20 de maio de 1978.” In: Ditos e escritos IV, 335-351. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2010, p. 349  
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realizado suas idéias
180

. 

 

A crítica como um instrumento de transformação à medida que ela “consiste em ver 

que tipos de evidências, de familiaridades, de modos de pensamentos adquiridos e não 

refletidos repousam as práticas que aceitamos”
181

. A crítica é uma forma de agitar o fio dos 

acontecimentos e de colocar à prova os gestos, os atos, os discursos que governam os 

homens. A crítica não existe para ditar “o que fazer”, mas para transformar as coisas, 

recusá-las, enfrentá-las. A citação de Foucault nos ajuda a esclarecer: 

 
a crítica não deve ser a premissa de um raciocínio que se concluiria por: eis aqui, 
portanto, o que lhes resta a fazer. Ela deve ser um instrumento para aqueles que 
lutam, resistem e não querem mais as coisas como estão. Ela deve ser utilizada 
nos processos de conflitos, de enfrentamentos, de tentativas de recusa. Ela não 
tem de impor à lei a lei. Ela não é uma etapa em uma programação. Ela é um 
desafio em relação ao que é

182
. 

 
 

A crítica encarada como “um desafio ao que é” pode ser compreendida a partir de 

três eixos: 1- como o direito de não ser governado de determinado modo; 2- a não-

submissão integral; 3 - como atitude de criação de processos de subjetivação. 

A crítica irá atuar para forças os limites das formas de governo que conduzem as 

esferas mais íntimas da existência. Nesta medida, a crítica ativa uma força questionadora 

que interroga os poderes que nos sujeitam, desarticulando as relações estabelecidas à 

medida que suspeita, recusa, procura escapar. A crítica é “ela é instrumento, meio para um 

devir ou uma verdade que ela não saberá e que ela não será, ela é um olhar sobre um 

domínio onde quer desempenhar o papel de polícia e onde não é capaz de fazer a lei”
183

. 

A crítica compreendida como arte de não ser governado emerge como uma como 

uma força reativa, como uma resposta às forças que lhe são impostas e que não se aceita. 

Recusar determinada forma de governo não é o mesmo que recusar qualquer forma de 

governo; a arte de não-ser governado refere-se a movimentos e processos pontuais, em que 

cada indivíduo ou grupo se opõe à sua maneira. A interrogação, “como não ser 

governado?” dirige-se ao tipo de governamentalização que incide sobre a vida mais 

imediata do indivíduo, não sobre qualquer tipo de tutela. Trata-se de interrogar como “não 

ser governado assim, não ser governado de tal modo, não ser governado a esse preço”
184

. 

 

                                                           
180 Ibid., p. 349.  

181 Ibid., p. 356.  

182 Ibid., p. 349.  

183 FOUCAULT, Michel. “O que é a crítica? [Crítica e Aufklärung]”, Espaço Michel Foucault, p. 2.  

184 Ibid., p. 24.  
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Em face, ou como contra-partida, ou antes como parceiro e adversário ao mesmo 

tempo das artes de governar, como maneira de suspeitar dele, de o recusar, de o 

limitar, de lhe encontrar uma justa medida, de os transformar, de procurar 

escapar a essas artes de governar ou, em todo caso, deslocá-lo, a título de 

reticência essencial, mas também e por aí mesmo como linha de 

desenvolvimento das artes de governar, teria tido qualquer coisa nascida na 

Europa nesse momento, uma sorte de forma cultural geral, ao mesmo tempo 

atitude moral e política, maneira de pensar etc. e que eu chamaria simplesmente 

arte de não ser governado ou ainda arte de não ser governado assim e a esse 

preço. E eu proporia então, como uma primeira definição da crítica, esta 

caracterização geral: a arte de não de tal forma governado
185 

 
 

 

Essas artes de não ser governado, ativadas pela crítica, parecem ir ao encontro das 

contra-condutas desenvolvidas por Foucault em Segurança, Território, População. As 

contra-condutas são, em seu sentido mais amplo, “as lutas contra os procedimentos postos 

em prática para conduzir os outros”
186

. No limite, pode-se compreender essas contra-

condutas como a possibilidade de desarticular formas de sujeição à medida que rompem os 

laços de obediência e que se recusa as exigências de uma forma determinada de governo, 

possibilitando outras atitudes. É preciso insistir no caráter próprio do poder para 

compreendermos as forças que são ativadas pela crítica: 

 

o traço distintivo do poder é que alguns homens podem mais ou menos 

determinar inteiramente a conduta dos outros – mas nunca de maneira exaustiva 

e coercitiva. Um homem acorrentado e espancado é submetido à força que se 

exerce sobre ele. Não ao poder, Mas se se pode levá-lo a falar, quando seu 

último recurso poderia ter sido o de segurar sua língua, preferindo a morte, é 

porque o impelimos a comportar-se de uma determinada maneira. Sua liberdade 

foi sujeita ao poder. Ele foi submetido ao governo. Se um indivíduo pode 

permanecer livre, por mais limitada que possa ser sua liberdade, o poder pode 

sujeitá-lo ao governo. Não há poder sem recusa ou revolta em potencial
187

. 
 
 

Mesmo as formas mais vis de sujeição, supõe pontos de resistência, possibilidades 

de escapar, estratégias de fugas. Isso significa que o campo está aberto a novas 

experiências em que é possível a irrupção de singularidades que reforçam a fragilidade e o 

caráter provisório de quem somos. Nas palavras de Foucault: “tantas coisas podem ser 

mudadas, frágeis como são, ligadas mais a contingências que a necessidades, mais ao 

arbitrário do que à evidência, mais a contingências históricas complexas, mas passageiras, 

do que a costumes antropológicos inevitáveis”
188

. 

                                                           
185 Ibid., p. 4.  

186 FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População, São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 267.  

187  FOUCAULT, Michel. FOUCAULT, Michel.“Omnes et Singulatim: uma crítica da razão política.” In: Ditos e 

escritos, 355-386. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 384.  

188 FOUCAULT, Michel. “É importante pensar?” In: Ditos e escritos VI, 354-358. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
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A arte de não ser governado, enquanto crítica, elabora ainda uma forma de 

emancipação dos saberes históricos, em que são ativadas forças que não aceitam uma 

verdade porque uma autoridade nos diz que é verdade
189

. A crítica, compreendida como 

arte de não ser governado de determinado modo, coloca-se como um ponto de crucial 

importância para todo tipo de ação de resistência. “A crítica terá, por função, o 

desassujeitamento no jogo que poderíamos chamar, numa palavra, a política da 

verdade”
190

. Essa atitude de não-aceitação é encarada por Foucault como uma virtude que 

funda aquilo que denomina de atitude crítica, própria da modernidade. A crítica como 

atitude é vista sempre em uma posição de enfrentamento e de contestação, ela é o 

instrumento de transformação da verdade. 

 

Se a governamentalização é mesmo esse movimento pelo qual se tratasse na 

realidade mesma de uma prática social de sujeitar os indivíduos por mecanismos 

de poder que reclamam de uma verdade, pois bem, eu diria que a crítica é o 

movimento pelo qual o sujeito se dá o direito de interrogar a verdade sobre seus 

efeitos de poder e o poder sobre seus discursos de verdade; pois bem, a crítica 

será a arte da inservidão voluntária, aquela da indocilidade refletida
191

. 
 
 

A “inservidão voluntária” é o campo de experiência em que a crítica desenvolve-se 

como uma atitude positiva em que há uma tensão entre as experiências e as artes de 

governar. A insubmissão voluntária e a indocilidade refletida pretendem se opor apenas 

aos processos de administração e domesticação da vida. A crítica apresenta-se como um 

instrumento capaz de minar as tecnologias de poder que tem por finalidade a condução do 

homem em todos os aspectos – da consciência aos gestos mais corriqueiros – à medida que 

ela é uma atitude de resistência marcada pela inservidão voluntária, pela reflexão indócil e 

pela arte de não ser governado. A atitude crítica tem em vistas a constituição histórica 

daquilo que somos, ela é uma atitude de tomada de posicionamento que procura inventar a 

si mesmo, encarando a autonomia como uma tarefa, como aquilo que se pode criar. É uma 

forma ativa de se relacionar com a atualidade. Essa força criativa se desdobra em duas 

formas de atitude: a atitude-limite e a atitude-experiência. A atitude- limite é aquela que 

está o tempo todo enfrentando as fronteiras, ela é a atitude criativa que força os limites. 

Essa atitude é aquela de ultrapassamento dos limites que nos foi impostos. Dela decorre a 

efetivação de espaços de liberdade, já que, para Foucault, “toda liberdade é conquistada e 

vem da superação de algum limite, como resultado de um combate calculado e 

                                                           
189 Cf. FOUCAULT, Michel. “O que é a crítica? [Crítica e Aufklärung]”, Espaço Michel Foucault, p. 5.  

190 Ibid., p. 5. 

191 Ibid., p. 5.  
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estrategicamente bem-sucedido”
192

. 

Se há alguma pretensão da atitude crítica de criação de formas de subjetividades ela 

acontece à medida que essa atitude torna-se um campo experimental que põe em ação uma 

força contrária àquela que regula, regulamenta e gere a vida. Vistos sob o ângulo da crítica, 

a experiência ou a atitude experimental não se reduz a um campo determinado, as 

experiências aqui serão colocadas “à prova da atualidade e da realidade, para 

simultaneamente apreender os pontos em que a mudança é possível e desejável”
193

. 

A crítica, portanto, é o instrumento por meio do qual se pode efetivar a liberdade à 

medida que ela possibilita a criação e a experimentação de novas formas de ser. Não 

poderíamos nos furtar, no quadro conceitual em que trabalhamos, de falar em liberdade. A 

liberdade, decorrente desses processos de subjetivação, acionados pela crítica, é da ordem 

do enfrentamento, ela só existe de modo agonístico. A liberdade aparece sempre como 

resultado de um enfrentamento àquilo “que possa ser percebido como obstáculo à sua 

determinação específica e seus desígnios históricos”
194

. Foucault é categórico: 

 
a relação de poder e a insubmissão da liberdade não podem, então, ser separadas. 

O problema central do poder não é o da “servidão voluntária” (como poderíamos 

desejar ser escravos?): no centro da relação de poder, “provocando-a” 

incessantemente, encontra-se a recalcitrância do querer e a intransitividade da 

liberdade. Mais do que um “antagonismo” essencial, seria melhor falar de um 

“agonismo” – de uma relação que é, ao mesmo tempo, de incitação recíproca e 

de luta; trata-se, portanto, menos de uma oposição de termos que se bloqueiam 

mutuamente do que uma provocação permanente
195

. 
 
 

A resistência é um ponto de ação e de enfrentamento que coincide com a 

possibilidade de agir contra as técnicas e procedimentos desenvolvidos para dirigir e 

controlar as vidas, os modos de existência, as maneiras de desejar e pensar. A resistência, 

portanto, diz respeito à liberdade no domínio político, em que ela vincula-se à luta e à 

estratégia, abrindo espaço para a transformação das formas de poder estabelecidas, mas 

também ao domínio ético, em que o sujeito pode ser livre subjetivamente para resistir ao 

que está sendo imposto, representando, assim, o ponto de desarticulação entre sujeição e 

indivíduo sujeitado. No contexto da resistência como luta, Foucault fala, em uma entrevista 

                                                           
192 BRANCO, Guilherme Castelo. “Agonística e palavra: as potências da liberdade.” In: Foucault, filosofia e política, por 
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de 1978, do caso da revolução iraniana
196

, na qual os indivíduos operaram e agiram 

segundo métodos e motivos curiosos, em busca de uma dimensão espiritual na vida 

política. 

O que é interessante nesse caso do Irã, é que a luta deles “não se trata de uma 

sublevação espontânea à qual falta uma organização política: é um movimento para se 

livrar, ao mesmo tempo, da dominação vinda do exterior e da política interna”
197

. Nesse 

sentido, a sublevação seria uma forma de resistência que introduz a dimensão da 

„subjetividade‟ na luta contra a dominação. A espiritualidade política que buscavam na 

revolução seria a vontade de estabelecer novos modos de se governar, de constituir sua 

subjetividade, alterando a forma de assujeitamento ao poder. O movimento de libertação 

iraniano tinha, para Foucault, a força de pôr em xeque a lógica das estruturas de poder: 

 

é a insurreição dos homens de mãos nuas que querem levantar o formidável 

fardo que pesa sobre cada um de nós, mas mais particularmente sobre eles, os 

trabalhadores de petróleo, os camponeses nas fronteiras dos impérios: o fardo da 

ordem do mundo inteiro. Ela é, talvez, a primeira grande insurreição contra os 

sistemas planetários, a forma mais moderna de revolta e a mais louca.
198 

 

 

A força de resistência que Foucault vê na insurreição iraniana decorre do fato de ela 

significar um rechaço à violência exercida sobre os homens, violência que ignora a 

individualidade de cada um, além de ser também um rechaço às práticas discursivas que 

determinam e fixam identidades. Essa revolta ilustra bem a possibilidade de transformação. 

A resistência envolve o campo da espontaneidade e da criatividade capaz de transformar as 

relações de força. As lutas contra as formas de exploração e contra as formas de 

dominação encontram seu contraponto na possibilidade de resistência. Mas o ponto mais 

importante aqui está na possibilidade de confronto com as imposições de identidades, com 

a constituição do sujeito enquanto indivíduo fixado a uma identidade determinada por 

técnicas de sujeição.  

Percebe-se, agora, a possibilidade de pensar o sujeito como uma “singularidade que 

                                                           
196 “Em janeiro de 1978, no Irã, teve início a insurreição popular que culminaria, em pouco mais de um ano, a partir de 

fevereiro de 1979, na Revolução Iraniana. Em sua reivindicação sem meio-termo, contra a monarquia mais bem armada 

do terceiro mundo, uma multidão de mãos nuas tomava as ruas das cidades, num ritmo comum, espontâneo e em 

intensidade crescente, munida de uma vontade inquebrantável mesmo diante da visão do próprio sangue. Seus mortos, ao 

invés de intimidar a multidão, tornavam-se mártires exemplares de uma disposição religiosa contaminante e cada vez 

mais radical” (NETO, Farhi. “1978: Foucault e a insurreição iraniana.” Peri nº2 v.2, 2010: 23-40, p. 29).  

197 BRANCO, Guilherme Castelo. “As resistências ao poder em Michel Foucault.” Trasn/Forma/Ação, 2001: 237-248, p. 

242.  

198  FOUCAULT, Michel apud BRANCO, Guilherme Castelo. “As resistências ao poder em Michel Foucault.” 

Trasn/Forma/Ação, 2001: 237-248, p.242.  
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se afirma na resistência ao poder”
199

. A resistência não é apenas a negação do que está 

estabelecido, ela não é um simples “não”, mas se relaciona com a possibilidade de criação 

de algo novo, a possibilidade da invenção. Quando digo “eu não obedeço mais” uma nova 

força é ativada na tentativa de elaboração de algo novo. A resistência não é apenas uma 

contraposição à relação indivíduo-Estado ou indivíduo-sociedade, mas a possibilidade de 

exercício da liberdade frente ao domínio da subjetividade exercido pelas técnicas de 

sujeição. A resistência não apenas como um modo de se livrar do Estado e das instituições, 

mas como uma possibilidade de liberar os indivíduos de uma identidade, de uma 

individualidade e de uma subjetividade impostas por tecnologias de dominação. A 

resistência deve ser pensada como uma possibilidade de constituição de novas formas de 

subjetividade, pensá-la como criação e invenção de novas subjetividades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
199 FOUCAULT, Segurança, território e população, São Paulo: Martins Fontes, 2008,  p.511. 
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3.3 – O CUIDADO DE SI 
 
 
 

Muito embora o enfoque de Foucault no que concerne à constituição ativa do 

sujeito seja dado pela ética – por uma relação ativa consigo mesmo -, não se pode 

desconsiderar sua conexão com o domínio político. A tensão entre ética e política 

permanece como um pano de fundo na problematização dos processos de constituição dos 

sujeitos. Por um lado, o que o estudo das tecnologias de poder que se desenvolveram desde 

os século XVI mostra é que a vida interior, a individualidade, o corpo e todos os aspectos 

da existência são atravessados por forças que submetem o desejo, a imaginação e as 

virtualidades a procedimentos políticos. Nesse domínio de análise, a relação consigo 

mesmo é estabelecida de forma constrangedoras e coercitiva; os mecanismos de poder 

atuam em nome do governo da vida, tanto individual quanto coletiva para recobrirem os 

domínios mais íntimos da vida. Foucault nos alerta para uma confluência entre ética e 

política em que não é possível enxergar com a nitidez necessária os contornos que separam 

um domínio do outro. De tal modo, a problematização ética dos estudos finais não aparece 

como uma solução aos problemas políticos detectados; antes é uma análise que 

complementa e põe à prova os diagnósticos realizados nos anos de 1970. “As questões 

éticas são atravessadas pelas questões políticas, não podendo ser dissociadas. Ou, para 

dizer em outros termos, as relações consigo mesmo não podem ser dissociadas das relações 

com o poder, nas dobras do dentro e do fora”
200

. 

A ética é pensada no mesmo quadro conceitual do poder e do governo desenvolvido 

nos estudos genealógicos dos processos de sujeição. Se voltarmos à noção de 

governamentalidade – compreendida em sua grade mais ampla como a forma de se 

conduzir a conduta dos homens – percebe-se que o estudo do governo de si, enquanto parte 

do campo de relações de força em que se formam os sujeitos, é um dos eixos que deve ser 

analisado. Valendo-nos das palavras de Foucault: 

 
se considerarmos a questão do poder político, situando-a na questão mais geral 

da governamentalidade – entendida como um campo estratégico de relações de 

poder, no sentido mais amplo do termo, e não meramente político, entendida 

pois como um campo de estratégico de relações de poder no que elas têm de 

móvel, transformável, reversível – então a reflexão sobre a noção de 

governamentalidade não pode deixar de passar, teórica e praticamente, pelo 

âmbito de um sujeito que seria definido pela relação de si para consigo. 

Enquanto a teoria do poder político como instituição refere-se a uma concepção 

jurídica do sujeito de direito, parece-me que a governamentalidade – isto é, a 

                                                           
200 GALLO, S. “Do cuidado de si como resistência à biopolítica.” In: Foucault, filosofia e política, por BRANCO, 

Guilherme Castelo e VEIGA-NETO, Alfredo (Orgs.), 371-392. Belo Horizonte: Autêntica, 2011, p. 372. 
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análise do poder como conjunto de relações reversíveis – deve referir-se a uma 

ética do sujeito definida pela relação de si para consigo. Isto significa muito 

simplesmente que, no tipo de análise que desde algum tempo tento lhes propor, 

devemos considerar relações de poder/ governamentalidade/ governo de si e dos 

outros/ relação para consigo compõem uma cadeia, uma trama e que é em torno 

dessas noções que se pode articular a questão da política e a questão da ética
201

. 
 

 

A governamentalidade, estudada nos textos da década de 1970, sobre o eixo do 

governo dos outros, possibilita também, a análise de um outro domínio que é o do governo 

de si. O governo de si remete ainda ao caráter de reversibilidade do poder, em que as 

relações de força atuam não somente em seu estatuto político, mas como um campo 

estratégico de relações de forças móveis que estão destinados a agir sobre a possibilidades 

de ação, seja dos outros, seja de si mesmo. A possibilidade de cada um deliberar e decidir 

seu modo de se conduzir no mundo e de se sujeitar às regras está circunscrita ainda no 

âmbito das forças produtoras. As possibilidades de agir sobre si mesmo “remete a uma 

ética do sujeito ativo, definido pela relação do sujeito consigo mesmo”
202

. 

Se agora as forças estão voltadas para si mesmo é para pensar formas não-

constrangedoras de autocompreensão e de autoformação. O movimento de voltar-se a si 

mesmo deve ser realizado mediante um modo de pensamento e uma atitude fundados na 

coragem e na capacidade de elaborar as próprias escolhas – atitude própria de uma 

ontologia crítica do presente. O tema do retorno a si antes problematizado por Foucault na 

dimensão das forças que subjugam e submetem a subjetividade, é retomado agora a partir 

de um campo de experiências em que a liberdade é efetivada. Ainda no eixo da 

problematização, Foucault recua às práticas antigas em que a resistência é ativada como 

força motriz do sujeito de ação. O que está em jogo agora são as possibilidades de 

modificar o estado das relações de força a partir de atitudes que não sejam somente 

conformes aos ditames do governo dos outros. 

Antes de tudo, é digno de menção o fato de Foucault usar a mesma terminologia 

para tratar as questões éticas e as políticas. Os termos técnica, adestramento, controle, 

cuidado, subjetivação, sujeição, governo, força serão reativados em um novo cenário que 

vislumbra a constituição da vida como uma obra de arte, despida dos constrangimentos 

amplamente desenvolvidos na sociedade contemporânea. Isso indica certa confluência 

entre os textos escritos ao final da vida e aqueles escritos em seu início. Gostaríamos de 

insistir, por considerarmos um ponto fundamental, que a ética é pensada nos mesmos 

                                                           
201 FOUCAULT, Michel. A Hermenêutica do Sujeito. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 306-307.  

202 PORTOCARRERO, Vera. As ciências da vida. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009, p. 243.  
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moldes do poder e do governo desenvolvido nos estudos iniciais.  

Em  1982,  no  curso  proferido  no  Collège  de  France,  A  hermenêutica  do  

sujeito, Foucault desenvolve a noção de cuidado de si (epiméleia heautoû) como um 

princípio situado entre o governo de si e o governo dos outros.A noção de cuidado de si 

funciona como a moldura sob a qual se desenvolverão as práticas de si, amplamente 

desenvolvidas nas culturas grega e romana. Essas práticas são exercícios que o sujeito 

realiza sobre si mesmo com o propósito de se elaborar, se transformar e atingir um 

determinado modo de ser. Elas dizem respeito aos exercícios em que o indivíduo age sobre 

si mesmo. Essa atitude em que o sujeito trabalha para construir seu modo de ser é vista por 

Foucault como uma prática de liberdade, já que o sujeito escolhe o modo de se conduzir. A 

liberdade aparece mais uma vez como condição fundamental para o exercício do governo. 

O governo de si exige como condição para sua efetivação a liberdade. A liberdade, no 

entanto, não deve ser compreendida como livre-arbítrio, ela é o exercício da força sobre si 

mesmo; a liberdade designa uma prática de controle e de domínio de si mesmo que te 

impedem de ser escravo, seja das próprias paixões, dos que governam, daqueles que estão 

ao seu redor. 

O quadro conceitual mais amplo do princípio “cuida de ti mesmo” vincula esse 

princípio à noção de ocupar de si mesmo. O cuidado de si aparece na filosofia vinculado à 

figura de Sócrates. Na leitura que Foucault realizou da Apologia, de Platão, Sócrates 

aparece como aquele que foi designado pelos deuses a incitar os outros a ocuparem-se 

consigo mesmos ou a terem cuidado consigo. Ocupar-se consigo mesmo não é um 

princípio que incita o egoísmo, não se trata de retirar-se em si mesmo, recolher-se em si 

mesmo, estar em si como numa fortaleza. Trata-se de um princípio que incita a atividade 

crítica à medida que tem a função de despertar os homens, de interrogá-los e motivá-los a 

pensar. “O cuidado de si – diz Foucault – é uma espécie de agulhão que deve ser 

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

agitação, movimento, um princípio permanente de inquietude no curso da existência”
203

. 

Essa definição do cuidado de si aponta para um princípio que não atua em nome de um 

individualismo; trata-se de um princípio de agitação e inquietude, que, nas palavras de 

Candiotto, 

invoca a não-passividade, o desprendimento contínuo de nosso eu conformista. 

Essa atitude de separação do eu se mostra fundamental quando se trata da 

proposição de resistências em face de um governo qualquer. Como “princípio de 

inquietação permanente”, o cuidado de si tem uma aplicação claramente política. 

                                                           
203 FOUCAULT, Michel. op. cit., p. 7.  
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Na governamentalidade, o ato de conduzir os outros não exige a atitude de 

passividade ou a anulação da liberdade daquele que é conduzido
204

. 
 

 

Percebe-se que o princípio do cuidado de si tem uma dimensão política 

fundamental. A inquietação e agitação permanente provocadas pelo cuidado de si impedem 

o sujeito a se submeter de qualquer forma ao governo dos outros. Em uma relação de 

governo, o outro sempre é um sujeito de ação, capaz de resistir às forças que lhe são 

destinadas. Essa postura limita a atuação do governo. Em sua dimensão política, o cuidado 

de si atua como uma forma de ação sobre si mesmo, em que o sujeito se posiciona 

criticamente diante de qualquer forma de condução, aceitando-a ou não. Assim, o cuidado 

de si situa-se na relação entre o eu e os outros, em que direções de condução são acatadas 

ou não. Ainda em sua dimensão política, o cuidado de si apresenta-se como uma forma de 

constituir a si mesmo diante do governo dos outros. Ele é uma forma de resistência em que 

o sujeito não está submetido completamente ao outro, mas são dadas a ele possibilidades e 

alternativas para agir. 

O cuidado de si é um dos possíveis fios condutores que permite acompanhar o 

desenvolvimento de técnicas e práticas de controle que se desenvolveram e se 

aperfeiçoaram ao longo dos séculos. Essas técnicas surgiram em meio a uma cultura que 

tinha por pretensão fomentar o controle e o domínio de si mesmo. O cuidado de si 

constituiu um princípio para caracterizar uma atitude para consigo, para com os outros, 

para com o mundo que opera um movimento de conversão do olhar dos outros para si 

mesmo. Refere-se às ações que são exercidas de si para consigo, ações pelas quais nos 

assumimos, nos modificamos, nos purificamos, nos transformamos e nos transfiguramos. 

Daí a exigência de uma série de práticas: técnicas de meditação, de memorização do 

passado, de direção da consciência, de conversão. Diz Foucault, 

 

com a noção de cuidado de si temos todo um corpus definindo uma maneira de 

ser, uma atitude, formas de reflexão, práticas que constituem uma espécie de 

fenômeno extremamente importante não somente na história das representações, 

mas na própria história da subjetividade ou na história das práticas da 

subjetividade
205

. 
 

Foucault volta-se aos estóicos e epicuristas para tratar de uma distinção conceitual 

decisiva entre conhecimento e cuidado de si. Esse recuo à antiguidade tem por objetivo 

mostrar que uma teoria universal do sujeito, fundada em uma natureza humana ou em uma 

                                                           
204 CANDIOTTO, Cesar. “Ética e política em Michel Foucault”. Trans/Forma/Ação, 2010: 17-176, p. 161.  

205 FOUCAULT, Michel. op.cit., p. 15. 
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consciência, não é a única forma de pensar os sujeitos. Essa escolha feita por Foucault, de 

voltar aos antigos, é ainda uma maneira de efetuar uma análise histórica que nos permite 

pensar a constituição das subjetividades e dos sujeitos de maneiras distintas, abrindo o 

campo atual a novas alternativas para pensar a história do sujeito. Para Candiotto, “o 

percurso pelo canteiro histórico do pensamento helenístico e imperial somente quer 

mostrar que, na cultura ocidental, nem sempre foi a busca de uma identidade da natureza 

humana ou a verdade escondida nos segredos da consciência a chave de uma história da 

subjetividade”
206

. O percurso de Foucault para realizar uma história da subjetividade 

posiona-se em oposição aos discursos filosóficos que tentam fundar na natureza humana 

um estrutura essencial da subjetividade. A subjetividade, como tentamos demonstrar, 

constitui-se em sua historicidade, ela não remete a uma estrutura fundamental, mas a 

modos de experimentação de si mesmo. Foucault encontra nos textos estóicos e 

epicuristas, antes de tudo, “a estruturação da relação consigo, uma modalidade de 

construção subjetiva”
207

. 

A ética do cuidado de si, definida em seu quadro geral como um modo pelo qual o 

sujeito deve se relacionar consigo mesmo, exige uma forma de autoconhecimento. O 

conhecimento de si reivindicado pelo princípio do cuidado de si não está no registro do 

conhecimento sobre o homem que se desenvolveu no século XVIII. A imagem que se tem 

de si mesmo deve ser construída mediante um distanciamento de identidades pré-

constituídas. O cuidado de si, agindo como princípio de agitação e de inquietude, propicia 

um desprendimento das identidades normatizadas, normalizadas e pré-concebidas, ele não 

implica no reconhecimento de uma identidade forjada pelos saberes científicos, mas na 

formação de um eu que se inquieta, se agita e está aberto a uma crítica permanente. 

É fundamentalmente nos textos estóicos que Foucault encontra os vestígios para a 

formulação do cuidado de si. O conhecimento de si que é exigido no quadro geral do 

cuidado de si “não trata de provocar em si um desdobramento interior pelo qual eu me 

constituiria a mim mesmo como objeto de uma observação introspectiva, mas de 

concentrar-me em mim e de acompanhar-me”
208222

. Esse processo de autoconhecimento 

não exige uma postura do sujeito em que ele se desdobra em duas figuras de 

conhecimento, colocando de um lado o que deve ser conhecido e, de outro, quem conhece. 

A imagem desse autoconhecimento é a de um atleta que, em preparação para sua atividade, 

                                                           
206 CANDIOTTO, Cesar. op. cit., p. 163.  

207 GROS, Frédéric. “O cuidado de si em Michel Foucault.” In: Figuras de Foucault, RAGO, Margareth e Alfredo 

VEIGA-NETO, Alfredo (Org.). São Paulo: Autêntica, 2006, p. 129.  

208 Ibid.,, p. 130.  
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concentra-se em si mesmo. Conhecer-se é relacionar-se consigo, é estar presente a si 

mesmo. Acompanhando a argumentação de Gros, pode-se ainda encontrar um outro 

sentido no ato de conhecer-se. Conhecer-se é também uma maneira de fortalecer-se, de 

manter-se imune a determinados acontecimentos do mundo, assegurando um domínio 

completo de si. “No fundo, o cuidado de si permitiria encerrar a relação de si para consigo 

numa relação de imanência perfeita e absoluta. Ideal da serenidade inabalável do sábio 

estóico”
209

. 

Nesse sentido, Foucault reconhece na cultura antiga uma nova forma de se 

relacionar com o conhecimento, em que não se está em busca de acúmulos de 

conhecimentos, mas de conhecimentos que provocam e incitam a mudança e a 

transformação daquele que conhece. Os conhecimentos buscados são aqueles que podem 

ser úteis à vida e ao modo de se conduzir no mundo. Os conhecimentos devem ser 

colocados em prática. Eles devem servir para a preparação do indivíduo para que possa 

suportar, como convém, os eventuais acidentes, infortúnios, desgraças e reveses que 

possam atingi-lo. Nessa perspectiva, os conhecimentos que se adquire devem servir para 

montar um mecanismo de segurança, uma armadura protetora em relação ao resto do 

mundo, a todos os acontecimentos que podem produzir-se. Eles devem, ainda, atuar como 

corretores de maus hábitos, de deformação e de dependência estabelecidas e incrustadas. 

Esse aspecto corretivo é enfatizado pela noção de desaprendizagem, em que se deve 

desaprender o ensino recebido, os hábitos estabelecidos e instituídos que não são 

desejáveis. Quando a prática de si passa a ter como uma de suas funções corrigir, reparar, 

vemos uma aproximação comum tipo de prática que é a da medicina. A prática de si, como 

a filosofia a define, é concebida como uma operação médica, terapêutica que tem em vistas 

realizar um ato médico cuja destinação é curar-se, cuidar-se. 

O conhecimento que se busca não é legitimado pelas ciências, tampouco é uma 

decifração da vida interior em palavras. O sujeito não é ontologicamente capaz de 

conhecimento, ele deve exercer sobre si um trabalho para constituir-se como um sujeito 

que conhece. É isso que Foucault propõe ao dizer “é preciso inverter o procedimento 

filosófico de remontar ao sujeito constituinte, do qual se exige dar conta do que pode ser 

todo objeto de conhecimento em geral; trata-se, pelo contrário, de descer ao estudo das 

práticas concretas pelas quais o sujeito é constituído na imanência de um campo de 

conhecimento”
210

. 

                                                           
209 Ibid., p.131. 
210 FOUCAULT, Michel. “Foucault.” In: Ditos e escritos V, 234-239. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p.237.  
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A verdade deve ser compreendida como os discursos que são capazes de mudar o 

modo de ser do sujeito. A verdade jamais é dada de pleno direito ao sujeito, ela não é dada 

por um ato de conhecimento que o sujeito obtém simplesmente porque é sujeito, porque 

possui uma estrutura capaz de acessar a verdade. A verdade só é dada ao sujeito à medida 

que ele se transforma; é preciso ocorrer uma conversão ou transformação do sujeito para 

que ele possa acessar a verdade. O conhecimento, nesse âmbito, 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. Segundo Gros, 

 
um enunciado nunca vale aqui por seu conteúdo teórico próprio, quer esteja em 
jogo, aliás, a teoria do mundo, quer a teoria do sujeito. Nestas práticas de 
apropriação do discurso verdadeiro, não se trata de aprender a verdade, nem 
sobre o mundo, nem sobre si mesmo, mas de assimilar, no sentido quase 
fisiológico do termo, discursos verdadeiros que sejam auxiliares para afrontar os 
acontecimentos externos e as paixões interiores

211
. 

 
 

Foucault denomina de “momento cartesiano” o momento em que o acesso ao 

verdadeiro passa a depender da estrutura mesma do sujeito, unicamente por seus atos de 

conhecimento. A conseqüência disso é que o acesso à verdade encontrará no conhecimento 

apenas o caminho do conhecimento. A transfiguração do sujeito pelo efeito do retorno da 

verdade que ele conhece sobre si mesmo não pode mais existir. O momento cartesiano 

requalificou filosoficamente o conhece-te a ti mesmo instaurando a evidência na origem, 

no ponto de partida do procedimento filosófico. É ao conhecimento de si, ao menos como 

forma de consciência, que se refere o procedimento cartesiano. Colocando a evidência da 

existência própria do sujeito no princípio do acesso ao ser, era este conhecimento de si 

mesmo que fazia do „conhece-te a ti mesmo‟ um acesso fundamental à verdade.  

O deslocamento do modo de acesso à verdade constitui-se uma das alterações mais 

importantes na história dos sujeitos. O que se pode ver é que a atitude reivindicada pelas 

práticas antigas para se ter acesso à verdade exigiam um modo de ação do sujeito sobre si 

mesmo. Ele se constituía como sujeito ético enquanto e quando agia sobre si mesmo. O 

vínculo entre o acesso à verdade e a exigência de uma transformação do sujeito e do ser do 

sujeito por ele mesmo foi rompido quando “quando Descartes disse que a filosofia sozinha 

se basta para o conhecimento, e quando Kant completou dizendo que se o conhecimento 

tem limites, eles estão na própria estrutura do sujeito cognoscente, isto é, naquilo mesmo 
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que permite o conhecimento”
212

. 

Em 1979, três anos antes de proferir o curso A hermenêutica do sujeito, Foucault 

publicou no Le Nouvel Observateur um pequeno texto, escrito como um comentário a um 

livro de Jean Daniel, L’ere des ruptures, em que já se encontra vestígios do que foi 

denominado pelo filósofo francês “momento cartesiano”. Intitulado Para uma moral do 

desconforto, o breve texto faz uma referência indireta à “moral do abrigo cômodo” 

formulada no Discurso do método de Descartes. A interlocução com Descartes é evocada 

nesse contexto como pano de fundo ante o qual se desenvolve a discussão em torno da 

relação entre verdade, conhecimento e ética. O contraste entre Descartes e Foucault é 

muito nítido: a moral do “abrigo cômodo” situa-se no extremo oposto daquilo que Foucault 

pretende elaborar como uma moral do desconforto
213

. Se Descartes queria erigir um 

método capaz de “bem conduzir a razão e procurar a verdade nas ciências” era 

precisamente para fazer um uso técnico e instrumental da razão que permitisse o acesso à 

verdade; Foucault, ao contrário, pretendia enfatizar a dimensão ética que está presente na 

busca pelo conhecimento, qual seja, a busca de um conhecimento que modifique o modo 

como se pensa e como se é. 

O Discurso do método, em sua terceira parte, introduz a imagem do “abrigo 

cômodo” como um “abrigo onde se possa alojar comodamente durante o tempo em que se 

trabalha na casa onde se mora”
214

. Ora, de nada adiantaria dotar-se dos instrumentos e 

conhecimentos necessários para reconstrução da casa em que se vive se não houvesse, 

durante o tempo de reforma, um lugar provisório para se abrigar. Situando essa imagem no 

interior do projeto cartesiano, temos o “abrigo cômodo” como um ponto seguro em que se 

possa fazer o adequado uso da razão. O que guia Descartes na busca de um método é o 

intenso "desejo de aprender a distinguir o verdadeiro do falso para [...] caminhar com 

segurança na vida", buscando a certeza e a verdade na aquisição do conhecimento. 

Somente a correta aplicação da razão, realizada pelo método, pode garantir o verdadeiro 

conhecimento. 

Nas antípodas cartesianas, Foucault procura um método que reivindique a 

possibilidade de perder-se das evidências; em que se possa avançar e recuar, reorientar-se, 

modificar o modo como se pensa, perceber que tudo muda e que cada um tem sua maneira 

de mudar
215

. A moral do desconforto é precisamente aquela que lembra as condições de 

                                                           
212 FOUCAULT, Michel. A hermenêutica do sujeito, São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 35.  

213 Cf. SOUZA, S.C. op. cit., p.23-33.  

214 DESCARTES, R. DESCARTES, R. Discurso do método. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 59.  

215 Cf. FOUCAULT, Michel. “Para uma moral do desconforto.” In: Ditos e escritos VI, 279-284. Rio de Janeiro: Forense 



79 
 

desconforto em que nos encontramos quando questionamos nossa existência: o que 

fazemos, o que pensamos e o que dizemos. A possibilidade de desprender-se de si mesmo 

é a possibilidade de desgarrar-se da identidade que nos foi imposta e sob a qual nos 

reconhecemos. 

A tentativa de Descartes é de encontrar um grau zero de conhecimento a partir do 

qual se possa erigir todo o edifício da verdade. E para atingir esse ponto ele deve seguir as 

máximas de uma “moral provisória”. A primeira máxima diz ser preciso “obedecer às leis 

e aos costumes de meu país, retendo constantemente a religião em que Deus me concedeu 

a graça de ser instruído desde a infância”
216

. A segunda máxima consistia “em ser o mais 

firme e o mais resoluto possível em minhas ações, e em não seguir opiniões ou de só fazê-

lo se elas forem bastante seguras”
217

. A terceira máxima era a “de procurar sempre antes 

vencer a mim próprio do que à fortuna, e de antes modificar os meus desejos em lugar da 

ordem do mundo”
218

. A quarta e última máxima dessa moral provisória propunha 

“empregar toda a vida em cultivar a razão, e adiantar-me, o mais que pudesse, no 

conhecimento da verdade”
219

. Ora, essa moral provisória, evidentemente não atinge o grau 

zero, ela supõe “uma identidade política e histórica; uma liberdade na ação prática; o 

domínio de todo o desejo; uma função social para seu uso da razão”
220

. 

Ao contrário da moral do abrigo cômodo, o que pretende Foucault ao “perder-se” é 

dissolver a identidade, livrar-se de todas as formas impostas e normativas de identidade. 

Como nos disse Foucault na introdução de O uso dos prazeres, “de que valeria a 

obstinação do saber se ele assegurasse apenas a aquisição dos conhecimentos e não, de 

certa maneira, e tanto quanto possível, o descaminho daquele que conhece?”
221

. Longe do 

projeto cartesiano, a moral do desconforto leva a desgarrar-se de todas as máximas com o 

propósito de modificar o que se pensa e o que se é
222

. Se para Descartes é necessário um 

abrigo cômodo em que possa se refugiar para exercer o pensamento, para Foucault o 

exercício do pensamento exige o “desconforto” de perder-se. E perder-se é afastar-se de 

suas próprias referências, é desmanchar as evidências, é dissociar-se da consciência que se 

tem de si mesmo. 

                                                                                                                                                                                
Universitária, 2010, p. 280. 

216 Ibid., p. 59 
217 Ibid., p. 60. 
218 Ibid., p. 61. 
219 Ibid., p.62.  

220 SOUZA, Sandra Coelho. op. cit., p.28.  

221 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 2: O uso dos prazeres, Rio de Janeiro: Graal, p. 13.  

222 Ibid, p. 280. Cf. “Cada um tem sua maneira de mudar, ou, o que vem a dar na mesma, de perceber que tudo muda. 

Sobre esse ponto nada é mais arrogante do que querer impor a lei aos outros. Minha maneira de não ser mais o mesmo é, 

por definição, a parte mais singular do que sou”. 
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O conhecimento que se busca deve, antes de tudo, ter um aspecto de provação, de 

desafio para quem conhece, ele deve servir para a transformação de si mesmo. Aqui 

começa a se elaborar o que Foucault mais tarde chamou de “momento cartesiano”, 

marcado pela anulação do aspecto ético do conhecimento. Ao argumentar que o sujeito, em 

sua própria estrutura de sujeito, é capaz de aceder à verdade, Descartes retira do 

conhecimento sua dimensão ética, isto é, a compreensão do conhecimento como algo que é 

capaz de transformar o sujeito, de modificar o modo de pensar. Descartes elaborou uma 

ruptura na relação entre conhecimento e ética que consiste em se satisfazer com suas 

próprias evidências, como se para aceder à verdade fosse necessário ser um sujeito capaz 

de ver o que era evidente.  

Se evocamos este texto é precisamente porque Foucault encontra no preceito do 

cuidado de si, definido como uma agitação e uma inquietação permanentes, uma forma de 

conhecimento que, sobretudo, incita a perder-se constantemente, que permita a mudança 

da maneira de ver e pensar, que abra as possibilidades para um devir histórico, que 

problematize constantemente aquilo que está à nossa volta, que “não fique à vontade com 

suas próprias evidências” 
223

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
223 FOUCAULT, Michel. “Para uma moral do desconforto”. In: Ditos e escritos VI, 279-284. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2004, p. 284. 
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3.4 – O DOMÍNIO DE SI  

 

É fundamentalmente em O uso dos prazeres que Foucault mostra como as forças se 

relacionam para uma adequada elaboração de si
224

. É a partir do tema do desejo sexual
225

 e 

de seu domínio que se encontra o campo de problematização ético da subjetividade. A 

argumentação ética
226

é realizada em quatro dimensões, as mesmas que Foucault já havia 

identificado como centrais em qualquer investigação ética - substância ética, modo de 

subjetivação, elaboração de si sobre si e teleologia
227.

 A substância ética é “a maneira pela 

qual o indivíduo deve constituir tal parte dele mesmo como matéria principal de sua 

conduta moral”
228

; o modo de subjetivação é a maneira pela qual o indivíduo estabelece 

sua relação com as regras e obrigações morais; a elaboração de si sobre si é o modo como 

age sobre si mesmo para se transformar em um sujeito moral; o telos é o tipo de existência 

que se pretende ter quando se torna sujeito moral. A substância ética, ou o objeto de 

preocupação moral, nesse caso, são os aphrodisia
229

, ou seja, “os atos, gestos, contatos que 

proporcionam certa forma de prazer”
230

. A forma de subjetivação que está em jogo no uso 

grego dos aphrodisia diz respeito ao movimento de três elementos: desejo, ato 

(aphrodisia) e prazer. O desejo, por ser sempre “desejo da coisa agradável”, é aquilo que 

tende ao ato prazeroso; o ato ao efetivar o prazer suscita, por sua vez, o desejo
231

. Nessa 

dinâmica em que desejo, ato e prazer são postos em movimento circular de incitação mútua 

                                                           
224 Aqui vamos nos deter ao modo como Foucault apresenta em O uso dos prazeres a elaboração de si. No entanto, é 

digno de menção que o modo como Foucault apresenta a elaboração ética de si foi alvo de inúmeras críticas. Hadot, entre 

outros, reprova o fato de Foucault ter negligenciado que, entre os gregos, a transformação de si implicava 

necessariamente um sentimento de pertencimento ao todo. Cf. PRADEAU, J-F. “O sujeito antigo de uma ética moderna”. 

In Foucault: A coragem da verdade, GROS, Frédéric (Org.), 131-154, São Paulo: Parábola Editorial, p. 138. 
225 A sexualidade é mote de discussão por representar na história da modernidade ocidental uma experiência eticamente 

significativa a tal ponto que “os indivíduos foram levados a prestar atenção a eles próprios, a se decifrar, a se reconhecer 

e se confessar como sujeitos de desejo, estabelecendo de si para consigo uma certa relação que lhes permite descobrir, no 

desejo, a verdade do seu ser, seja ele natural ou decaído” (FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 2: O uso dos 

prazeres, Rio de Janeiro: Graal, p. 11). Ao contar a história da subjetividade ocidental é impossível passar ao largo do 

movimento pelo qual o desejo foi introduzido na psique humana como a parte que lhe é mais valiosa e foi reconhecido 

como a “estrutura própria do ser humano”. A verdade (cristã) sobre o indivíduo está na decifração de seu desejo; 

poderíamos dizer que o desejo é equivalente àquilo mesmo que o sujeito é, sendo, portanto, um ponto fundamental para a 

história da subjetividade ocidental.  

226 As principais referências que Foucault utiliza para problematizar a ética do prazer e do desejo sexual são Platão, 

Aristóteles e Xenofonte. Não é o caso de retomarmos detidamente as referências de Foucault.  

227 “O indivíduo circunscreve a parte dele mesmo que constitui o objeto da prática moral, define sua posição em relação 

ao preceito que respeita, estabelece para si um certo modo de ser que valerá como realização moral dele mesmo; e, para 

tal, age sobre si mesmo, procura conhecer-se, controla-se, põe-se à prova, aperfeiçoa-se, transforma-se”(FOUCAULT, 

Michel. História da sexualidade 2: O uso dos prazeres, Rio de Janeiro: Graal, p.  

28). 
228 Ibid., p. 27. 
229 Foucault reconhece que “não dispomos de uma noção que opere em recorte e que reúna um conjunto análogo ao dos 

aprhodisia” (Ibid., p.36). Por isso, manteve o termo no original. Evidentemente, o termo se refere a prazeres ligados a 

Afrodite.  

230 Ibid., p.39.  

231 “A ontologia a que se refere essa ética do comportamento sexual não é uma ontologia da falta e do desejo; não é a de 

uma natureza fixando a norma dos atos; mas sim a de uma força que liga entre si atos, prazeres e desejos. É essa relação 

dinâmica que constitui o que se poderia chamar o grão da experiência ética dos aphrodisia” ( Ibid., p. 42).  
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está o desafio moral: exercer o controle de si a ponto de não ser dominado pela violência 

do desejo e do prazer. 

Embora seja alvo de atenção moral, os aphrodisia não são essencialmente mal, ao 

contrário, são considerados naturais e necessários. São fonte de preocupação por 

pertencerem ao campo mais baixo das atividades, aquele que os humanos compartilham 

com os animais. São práticas perigosas por tenderem naturalmente ao excesso e à 

intemperança. A grande ameaça moral dos aphrodisia é a inquietação que provoca na 

“relação do indivíduo consigo mesmo e na sua constituição como sujeito moral: ele traz 

com ele, se não for medido e distribuído como convém, o desencadear das forças 

involuntárias [...]”
232

. Os aphrodisia perturbam a relação que o indivíduo mantém consigo 

mesmo na medida em que toma conta dele; o indivíduo não tem mais o poder sobre si 

mesmo ou sobre as forças que nele se desencadeiam, ele torna-se escravo de si mesmo. Ao 

mesmo tempo em que essa dinâmica dos aphodisia é considerada como natural e 

necessária, ela deve estar submetida a um cálculo racional que deve provocar no sujeito a 

capacidade de dominar as forças que nele se desencadeiam. A grande questão não era saber 

como evitá-los, mas como fazer deles um bom uso. 

De tal modo, se fez a exigência de uma austeridade sexual, uma recomendação em 

relação à prática sexual. No entanto, essa austeridade não tomou a forma de preceitos 

gerais e normativos, que servissem a todos a qualquer tempo; ela foi formulada como 

práticas que os homens exercem sobre si mesmo com o objetivo de “modificar-se em seu 

ser singular e fazer de sua vida uma obra que seja portadora de certos valores estéticos e 

responda a certos critérios de estilo”
233

. O indivíduo deve submeter-se voluntariamente a 

um conjunto de exercícios de autodomínio a fim de vigiar as inquietações da alma e do 

corpo em vistas de uma relação de soberania e respeito consigo mesmo. 

Para construir essa relação de domínio de si havia um conjunto de práticas 

denominadas ascéticas. As práticas ascéticas, ao contrário do que acontece no pastorado, 

não levam o indivíduo à renúncia de si, mas à constituição de si mesmo. Elas têm por 

objetivo dotar os indivíduos de habilidades e capacidades, por meio de treinos, exames e 

controles. Dotar os indivíduos de uma habilidade para escolher, calcular e decidir em cada 

momento preciso e a cada circunstância que lhe fosse apresentada o melhor modo de se 

conduzir. Não se trata de dotar os indivíduos com um conjunto de preceitos universais que 

                                                           
232 Ibid., p.124.  

233 Ibid., p.15.  
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servem para todas as ocasiões, mas treiná-los para suportar as adversidades e para 

enfrentar as vicissitudes da vida. Era preciso treinar os indivíduos para que eles fossem 

capazes de serem virtuosos. 

Não se tratava, portanto, de estabelecer uma codificação precisa das condutas 

sexuais, dizendo o que é proibido e o que é permitido; tratava-se, sobretudo da 

“possibilidade de se constituir como sujeito, mestre da sua própria conduta, isto é, de se 

tornar o hábil e prudente guia de si mesmo, apto a conjecturar como convém sobre a 

medida e o momento”
234

. No caso da modulação adequada da conduta sexual era preciso 

calculá-la a respeito de variáveis cruciais: o grau de necessidade, o momento oportuno 

(kairós) e o “valor ativo do agente”
235

. Era preciso avaliar a frequência e a quantidade de 

atos sexuais; determinar adequadamente o momento, considerando o estado do corpo, as 

circunstâncias e o estatuto dos envolvidos. 

O modo de sujeitar-se aos aphrodisia possui uma estrutura agonística: a força do 

desejo versus o cálculo racional. O controle desses atos exigia a enkrateia, isto é, a virtude 

da continência. Dominar os próprios impulsos em função de um autodomínio racional. No 

entanto, esse domínio exige um treinamento contínuo. Nesse treinamento o fim e o meio, 

de alguma forma, coincidem. Assim como só se aprende a nadar caindo na água, só é 

possível treinar a continência sendo continente; isso quer dizer que o exercício é a própria 

prática daquilo que se quer atingir. Através do exercício cria-se o hábito de conduzir-se da 

maneira como convém. De tal modo, a ascese, definida como uma técnica em que o sujeito 

toma a si mesmo como objeto de trabalho, não se distingue da própria prática da virtude, 

uma vez que o próprio exercício de dominar a si supõe a virtude. “A ascética que permite 

constituir-se como sujeito moral faz parte integralmente do exercício de uma vida virtuosa 

que é também a vida do homem livre no sentido pleno, positivo e político do termo” 
236

. 

Não existe, contudo, nenhum manual que indique o passo a passo de como se tornar 

livre (mesmo porque seguir regras impostas à revelia do sujeito não é uma forma de 

exercício da liberdade); é preciso o uso de uma razão prática para julgar o que convém 

fazer e do que convém abster-se; é preciso uma espécie de auto-controle e de 

conhecimento reflexivo que auxilie no cálculo do melhor a fazer. Nesse sentido, dominar 

seus próprios prazeres e submetê-los ao logos formam uma única e mesma coisa. “Não se 

pode constituir-se como sujeito moral no uso dos prazeres sem constituir-se ao mesmo 

                                                           
234 Ibid., p.125. 
235 FIMIANI, M. “O verdadeiro amor e o cuidado comum com o mundo.” In: Foucault: A coragem da verdade, GROS, 

Frédéric (Org.), 89-130. São Paulo: Parábola Editorial, 2004, p. 96.  

236 FOUCAULT, Michel, op. cit, p. 72.  
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tempo como sujeito de conhecimento”
237

. Os conhecimentos necessários à formação moral 

do indivíduo são ethopoéticos, isto é, eles orientam a nossa conduta. Esse conhecimento é 

um conhecimento de si, mas conhecimento de si enquanto uma substância ética, enquanto 

alguém capaz de agir, falar, se transformar. O que Foucault pretende com essa exposição é 

enfatizar que a relação do sujeito com a verdade aqui não assume a forma de uma 

decifração de si por si; ela é constitutiva do modo de ser do sujeito virtuoso. “A relação 

com a verdade é uma condição estrutural instrumental e ontológica da instauração do 

indivíduo como sujeito temperante; 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”
238

. Aqui Foucault aponta uma importante 

distinção, a saber, a distinção entre sujeito de conhecimento e o eu ético. 

 
 

A minha ideia é que não é absolutamente necessário relacionar os problemas 

éticos ao saber científico. Dentre as invenções culturais da humanidade, há um 

tesouro de dispositivos, técnicas, ideias, procedimentos etc., que não pode ser 

exatamente reativado, mas que, pelo menos, constitui, ou ajuda a constituir, um 

certo ponto de vista que pode ser bastante útil como uma ferramenta para análise 

do que acontece hoje em dia – e para mudá-lo
239

. 
 

A enkrateia “se caracteriza sobretudo por uma forma de domínio de si que permite 

resistir ou lutar e garantir sua dominação no terreno dos desejos e dos prazeres”
240

. O 

movimento que tende à enkrateia (comedimento ou continência) corresponde ao 

movimento de produção ético de si na medida em que ao elaborar seus atos a partir do 

domínio de determinadas forças, o indivíduo, por si mesmo, cria o seu modo singular de 

vida. Essa reflexividade corresponde à criação da dimensão ética do sujeito
241

. Segundo 

Fimiani, “a pessoa confere ao ato, ao uso do prazer, que alimenta o desejo, uma potência 

tal, capaz, ao voltar sobre si mesma, de transformar a simplicidade do movimento da vida 

na experiência de um sujeito ou um poder singular efetivo e independente”
242

. 

Segue-se disso que o desejo e o prazer exigem do sujeito uma elaboração de si 

sobre si mesmo; o desejo e o prazer estão abertos à uma elaboração que ao ser realizada 

implica na criação de uma subjetividade livre, não calculada por mecanismos 

normalizadores, não regulada por uma ciência. Trocando em miúdos, ao enfrentar a 

                                                           
237 Ibid., p. 80. 
238 Ibid., p.82. 
239  FOUCAULT, M. “Sobre uma genealogia da ética” in DREYFUS, H. e RABINOW, P. Michel Foucault:uma 

trajetória filosófica. Para além da estrutura e da hermenêutica, p. 305  

240 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 2: O uso dos prazeres, Rio de Janeiro: Graal, p. 28, p.61.  

241 FIMIANI, M, op. cit., p. 102.  

242 Ibid, p.97. 
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violência dos desejos e dos prazeres, o indivíduo por si mesmo, põe em ato forças que 

elaboram o seu modo de ser. Isso porque nessa ação de controlar os desejos, o sujeito ao 

mesmo tempo em que faz um uso refletido da liberdade, se reconhece e se constitui como 

um sujeito livre e senhor de si mesmo. Entretanto, a liberdade em questão não é somente 

uma não-escravidão que libera o homem da subjugação aos apetites; ela é uma força ativa 

que o indivíduo exerce sobre si mesmo para se criar. 

Essa criação de si, evidentemente, não é a modulação de algo escondido no sujeito. 

O si é constituído em uma relação de forças criativas; é a forma da subjetividade que é 

constituída por relações ativas. Assim como para Nietzsche, o si equivale estritamente a 

um processo contínuo de criação. Esse processo de criação é, a rigor, uma invenção
243

. É a 

partir da perspectiva de forças que se dobram – entendendo por isso o modo pelo qual as 

forças afetam a si mesmas, como se houvesse uma “reflexividade” das forças, por assim 

dizer – e se invertem que se encaixa a possibilidade de autoconstituição. 

No entanto, a criação de si não foge aos efeitos de poder; não é pela recusa de toda 

exterioridade que se constitui a si mesmo. O si se constitui e se modifica constantemente 

por intermédio dos processos históricos; constituir a si é constituir formas de lidar com as 

regras, formas de agir, formas de pensar em meio a um conjunto de práticas, instituições, 

costumes e hábitos. O si não é um objeto dado que se deva descobrir. O si é aquilo que é 

constituído à medida que se torna objeto de elaboração e de preocupação. O si é forjado 

mediante a “intensificação da relação consigo pela qual o sujeito se constitui enquanto 

sujeito de seus atos”
244

. É enquanto age e somente enquanto age que o si se constitui. Isso 

quer dizer que a fabricação ética de si consiste em “fazer da própria existência, deste 

material essencialmente mortal, o lugar de uma construção de uma ordem que se mantém 

por sua coerência interna”
245

. Nas palavras de Candiotto, 

 
 

[...] que aquilo que [o sujeito] diz seja aquilo que pense; em seguida, que aquilo 

que pense concorde com aquilo que sinta; e que, além disso, o que sinta seja 

conforme àquilo que viva. Em termos mais simples, é preciso uma coerência 

entre o lógos e o bíos, entre os discursos considerados verdadeiros e a maneira 

de viver
246

. 

 

Sem imperativos, sem modelos pré-estabelecidos; cada situação exige que cada um 

                                                           
243 “Quando fala em invenção, Nietzsche tem sempre em mente uma palavra que se opõe à origem. Quando diz invenção 

é para não dizer origem; quando diz Erfindung é para não dizer Ursprung. CF. FOUCAULT, Michel. A Verdade e as 

Formas Jurídicas. Rio de Janeiro: NAU, 1996, p. 15.  

244 FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 3: o cuidado de si. Rio de Janeiro: Graal, 1985, p. 47.  

245 GROS, Frédéric. “Situação do curso” in  A Hermenêutica do sujeito, São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 643.  

246 CANDIOTTO, Cesar. “Governo e direção de consciência em Foucault.” Natureza Humana, 2008: 89-114, p.113.  
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pense seu modo de agir. Trata-se de uma ética das atitudes-limite voltada para as 

experiências e as escolhas pessoais. A crítica à ideia de essência e de um sujeito 

completamente livre não se dirige exclusivamente à noção de essência, mas também 

problematiza a liberdade na medida em que liberdade é, em certa medida, responsabilidade 

por seus atos. Pois bem, 

 
o que deve ser produzido não é o homem tal como o desenhou a natureza, ou tal 

como sua essência prescreve; temos de produzir alguma coisa que ainda não 

existe e que não poderá saber o que será. Quanto à palavra produzir, não estou 

de acordo com aqueles que entenderiam que essa produção do valor, da riqueza 

ou de um objeto de uso econômico; é bem a destruição do que somos e a criação 

de uma coisa totalmente outra, de total inovação
247. 
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CONCLUSÃO 
 
 

O primeiro capítulo de nossa dissertação nos coloca diante de uma questão 

imprescindível para compreender os processos de sujeição e os processos de subjetivação. 

Os sujeitos são constituídos mediante as relações de força que os afetam. As variações 

históricas desses processos não dependem do sujeito, mas de acontecimentos e 

circunstâncias que fogem a ele e que, ao mesmo tempo, lhes servem de experiência para 

sua constituição. Esses acontecimentos estão ligados a uma época e a procedimentos que 

determinam as formas de pensar, de agir e de se conduzir. A dinâmica das forças, 

estruturada como ações sobre ações possíveis, supõe sempre dois elementos: que o sujeito 

sobre o qual incide a força seja um sujeito de ação e que se abra um campo de reações, 

respostas, inversões, efeitos e inversões
248

. Isso significa que as relações de força exigem a 

possibilidade de liberdade, ou, o que dá no mesmo, a liberdade é uma condição para seu 

exercício. No entanto, o diagnóstico que Foucault realiza das tecnologias de poder 

modernas apontam para um cenário em que a dinâmica das forças constitui um tipo de 

subjetividade submissa e passiva que não ganha espaços para enfrentar e contestar as 

forças que lhe são destinadas. Os efeitos, reações e respostas são calculados e geridos por 

antecipação. Pode-se dizer que as relações de forças que são ativadas pelos mecanismos 

biopolitícos produzem efeitos que fortalecem sua lógica. Ou seja, as forças produzem 

outras forças, como tem de ser, mas essas forças produzidas são direcionadas e conduzidas. 

Os efeitos e as reações deixam de estar na ordem do aleatório e do espontâneo; as reações 

às forças configuram um campo em que as experiências são manjadas e passíveis de 

regulação. Essas forças agem para limar as diferenças, os desvios, os confrontos, atuando 

em vistas de uma homogeneização das formas de vida, para que todos tenham mais ou 

menos as mesmas formas de agir e pensar. 

É nesse âmbito que se situam as técnicas de condução e direção das vidas que 

afetam os aspectos mais ínfimos e particulares da existência. Dentre eles, apontamos as 

técnicas disciplinares que atuam sobre os corpos para moldá-los de acordo com a lógica 

econômica da produção e da utilidade. Apresentamos também os procedimentos políticos 

de controle e regulação da população, próprios para calcular, medir e decidir sobre o rumo 

do conjunto de viventes. Para tornar viável esse conjunto de procedimentos de sujeição, 
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são utilizadas uma série de práticas como a confissão, a direção de consciência, a 

estatística, a vigilância, o controle, a escrita, o exame. 

O sujeito submetido constantemente a esses procedimentos é transformado em um 

objeto político. A política, transformada em biopolítica, ocupa-se do cuidado e do governo 

da vida, em vistas de retirar-lhes a espontaneidade à medida que minimizam os espaços de 

liberdade. O sujeito dos moldes biopolíticos é o sujeito assujeitado, adequado, regulado, 

controlado. 

Diante deste cenário, ouvimos a voz imperativa de Foucault afirmando que é preciso 

recusar o tipo de subjetividade que nos foi imposto. É precisamente nesse âmbito que 

Foucault propõe uma ontologia crítica do presente em que são pensados os limites dessa 

constituição do sujeito. A tarefa de um ontologia crítica do presente é interrogar os limites 

que nos são impostos em vistas de transgredi-los. Identificar os limites e colocá-los à prova 

é um modo de forjar modos distintos de pensar, agir e ser. Os limites, noção que carece 

esclarecimento, correspondem a tudo o que circunscreve o campo de possibilidade das 

ações. Enfrentá-los ou forçá-los significa recusar aquilo que não é necessário para a 

constituição de nós mesmos enquanto sujeitos autônomos
249

. Ou seja, confrontar os limites 

é interrogar determinados efeitos de poder e de saber que são impostos a nós como 

verdades e que regem nossos modos de conduta. Ao questioná-los e recusá-los os 

contornos do campo das ações possíveis ampliam-se. 

É dentro desta perspectiva de uma ontologia crítica que se desenvolvem estratégias 

de confronto e enfretamento a determinadas formas de governo. A crítica torna-se o 

elemento fundamental para a constituição de um sujeito ativo. A crítica é precisamente o 

mecanismo capaz de reverter as forças. Mais do que uma forma de pensar, a crítica é um 

modo de ação, em que o sujeito, submetido a procedimentos que agem para balizar suas 

forças, posiciona-se contra essas forças. A recusa a obedecer coloca em movimento uma 

nova força que, em seu estágio inicial, é negativa, mas que desdobra-se em muitas outras 

forças e surti muitos outros efeitos que não apenas reativos, mas que são criativos. A 

crítica é capaz de desarticular as formas de governo à medida que ela inquieta os 

indivíduos e os retira de um estado de passividade. A inquietude provocada pela crítica 

desmonta um pressuposto básico dos procedimentos sujeitadores, a saber, que os sujeitos 

são obedientes. A crítica aproxima-se da definição que Foucault oferece do conceito de 
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cuidado de si: um princípio de agitação e de inquietação permanentes que deve manter os 

homens despertos. Tanto a crítica quanto o princípio do cuidado de si exigem do sujeito 

uma postura ativa em relação a eles mesmos e aos acontecimentos do mundo. Essa atitude 

de não-passividade faz agir as diferenças, as discórdias, os pontos de vista contraditórios 

que abrem as possibilidades de experiências. Essa postura ativa do sujeito é a mesma de 

curioso, no sentido foucaultiano do termo. A curiosidade 

 

evoca inquietação; evoca a responsabilidade que se assume pelo que existe e 

poderia existir; um sentido agudo do real mas que jamais se imobiliza diante 

dele; uma prontidão para achar estranho e singular o que existe à volta; uma 

certa obstinação em nos desfazermos de nossas familiaridades e de olhar de 

maneira diferente as mesmas coisas; uma paixão de apreender o que se passa e 

aquilo que passa; uma desenvoltura, em relação às hierarquias tradicionais, entre 

o importante e o essencial.
250 

 
 

A aproximação entre crítica e cuidado de si remete ainda a uma outra questão: os 

entrelaçamentos ética e política. Ética e política são dois domínios que estão em relação 

mútua: as relações que se estabelece com os outros interferem na relação que se estabelece 

consigo mesmo, e vice-e-versa. Tanto a crítica, como um instrumento de subjetivação, 

quanto o cuidado de si, como um princípio de agitação, convergem para a constituição de 

um sujeito de ação. A ação está na fronteira da ética e da política. Ao mesmo tempo em 

que ela desencadeia uma sorte de efeitos no mundo – efeitos estes que fogem ao controle 

de quem o desencadeou e que geram um novo estado de relações - ela é também um alvo, 

ou uma meta, na constituição de um sujeito ético. A crítica, neste aspecto, deve ser 

considerada, como Foucault diz, como uma virtude, ou seja, ela é um princípio, dado a si 

mesmo voluntariamente, para dirigir suas ações. O cuidado de si, da mesma forma, é um 

princípio em nome do qual o sujeito ocupa-se consigo mesmo e pratica uma série de 

exercícios para dotar-se da capacidade de se conduzir adequadamente no mundo e de 

deliberar a cada nova circunstância que lhe é apresentada. 

Só é possível transformar a nós mesmos e criar novos modos de subjetivação se 

conseguirmos transpor os limites fixados pelas normas, pelos discursos, pelas regras que 

são impostos a nós. O enfrentamento desses limites é a tarefa de um sujeito de ação. Na 

medida em que age, reage, provoca, enfrenta, o sujeito agita o fio contínuo da história e faz 

emergir uma nova força. 
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Todas as considerações que foram tecidas aqui indicam que é sobre o solo político que nos 

formamos e que construímos o que somos e o nosso modo de vida. É nele que surge a 

possibilidade de uma forma de vida livre e elevada, e, na mesma medida, é sob 

determinados regimes políticos que se pode reduzir a vida humana a uma vida besta.  
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