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“Só lhes peço uma coisa: quando meus filhos 

crescerem, senhores, castigai-os e os importunai-os 

como eu vos importunei, sempre que os virdes mais 

preocupados com riquezas ou com seja o que for do 

que com a virtude; e no caso de imaginarem ser 

alguma coisa, não sendo, de fato, coisa alguma, 

repreendei-os como vos repreendi, por não 
cuidarem do que devem e pensarem que tem algum 

valor, quando realmente, nada valem. Se assim 

fizerdes, ter-me-eis tratado com justiça, a mim e a 

meus filhos” (PLATÃO) 

 

  

 

“Ne tombez pas amoureux du pouvoir”  
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RESUMO: 

 

Esta tese de doutorado parte da noção de “acontecimento” elaborado pelo filósofo 

francês Michel Foucault (1926-1984) para discutir o que denominamos de “acontecimento 

Sócrates”. Podemos conceituar “acontecimento” como uma novidade que instaura “novas 

formas de regularidades” (CASTRO, 2016, p. 24). Adotar a noção de “acontecimento” é 

enfatizar como o Sócrates permite a emergência de uma forma singular de pensar e agir. Nas 

pesquisas foucaultianas, Sócrates aparece como o primeiro na história da filosofia a se 

preocupar com a noção de cuidado de si (epiméleia heautoû), tema que perpassa alguns 

diálogos de Platão, destacando-se o Primeiro Alcibíades e Laques. De acordo com Foucault, 

Sócrates inaugura a “modalidade filosófica de dizer a verdade”, mesclando vários modos de 

veridicções como o do sábio, do professor, do técnico, do profeta e do parresiasta (CV, p. 26). 

Sócrates escolhe fazer uso da parresía no tribunal ateniense, mesmo sabendo que “na 

democracia a parresía é perigosa, não só para a própria cidade como para o indivíduo que tenta 

exercê-la” (CV, p.34). Ao analisar os diálogos de Platão Apologia, Críton e Fédon, Michel 

Foucault pontua que Sócrates se coloca em risco de vida quando escolhe falar francamente no 

tribunal e examinar as acusações recebidas. No entanto, o filósofo não aceita fugir, 

permanecendo em Atenas para cumprir sua sentença de morte e, ao fazer isso, ele escancara os 

problemas da democracia. Sócrates nos ensina que obedecer pode ser uma forma de resistir. 

Não aceitar a fuga, que já tinha sido planejada por seus amigos e permanecer em Atenas para 

cumprir sua sentença de morte é uma forma de escancarar os problemas das instituições 

democráticas, evidenciando que o tribunal não é o lugar propício ao exame das acusações, além 

de servir para explicitar que decisões injustas podem derivar da votação da maioria. Portanto, 

o Sócrates que interessa aos trabalhos de Foucault é aquele que se vale da parresía no tribunal 

ateniense, mesmo colocando em risco sua vida, é aquele que coloca para si a missão de cuidar 

das almas dos atenienses e que morre por um modo de vida que ele julga ser o melhor a ser 

vivido. Sócrates é um acontecimento porque ele não só é um efeito das relações de saberes-

poderes de sua época, mas ele é também uma vida que resiste e cria uma nova forma de viver, 

a vida filosófica, aquela que não recua mesmo diante do risco da perda da vida.  

 

 

Palavras-chaves: Ética; Filosofia Política; Estética da Existência; Filosofia Contemporânea.  

  

 



8 
 

 

RESUMÉ 

 

Cette thèse de doctorat part de la notion d’ «événement » élaborée par  Michel Foucault (1926-

1984) pour discuter ce que nous appelons «l'événement Socrate». On peut conceptualiser « 

l'événement » comme une nouveauté qui instaure de « nouvelles formes de régularités » 

(CASTRO, 2016, p. 24). Adopter la notion d '« événement », c'est souligner comment Socrate 

permet l'émergence d'une manière unique de penser et d'agir. Dans l’interprétation  

foucauldienne, Socrate apparaît comme le premier de l'histoire de la philosophie à s'intéresser 

à la notion du souci de soi  (epiméleia heautoû), un thème qui traverse certains des dialogues 

de Platon, en particulier  Alcibiade et Lachès. Selon Foucault, Sócrates inaugure la « manière 

philosophique de dire la vérité », en mêlant divers modes de vérifications comme celui du sage, 

de l'enseignant, du technicien, du prophète et du parrèsiaste (CV, p. 26). Socrate choisit 

d'utiliser la parrêsie à la cour athénienne, même s'il sait que « dans la démocratie la parrésie est 

dangereuse, non seulement pour la ville elle-même mais pour l'individu qui tente de l'exercer » 

(CV, p.34). En analysant les dialogues de Platon, à savoir, Apologie, Criton et Phédon, Michel 

Foucault souligne que Socrate se met en danger de mort lorsqu'il choisit de s'exprimer 

franchement devant le tribunal et d'examiner les accusations reçues. Cependant, le philosophe 

n'accepte pas de fuir, restant à Athènes pour purger sa peine de mort et, en agissant de cette 

façon, il met en évidence les problèmes de la démocratie. Socrate nous enseigne qu'obéir peut 

être un moyen de résister. Ne pas accepter l'évasion, qui avait déjà été planifiée par ses amis et 

rester à Athènes pour purger sa peine de mort, est une manière de manifester  les problèmes des 

institutions démocratiques, en montrant que le tribunal n'est pas le lieu pour examiner les 

accusations et qu’en revanche il sert à  expliquer que des décisions injustes qui peuvent découler 

du vote à la majorité. Par conséquent, le Socrate foucaldien est celui qui fait usage de la parrêsia 

à la cour athénienne, même si sa vie est en danger, celui  qui se met en charge de prendre soin 

des âmes des Athéniens et qui meurt pour un mode de vie qu'il pense être le meilleur à vivre. 

D’un point de vue foucaldien, Socrate est un événement parce qu’il ne qu’ un effet des relations 

de savoirs-pouvoirs de son temps. Autrement dit,  il est aussi une vie qui résiste et qui crée un 

nouveau mode de vie: la vie philosophique, qui ne recule  même en faisant  face au risque de la 

mort. 

 

Mots-clés: Éthique; Philosophie politique; Esthétique de l'Existence; Philosophie 

contemporaine. 
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1 INTRODUÇÃO 
“Pensar é emitir singularidades, é lançar os dados  

(...) Pensar vem sempre de fora” (Deleuze) 

 

Esta tese de doutorado parte das perspectivas arqueogenealógicas1 do filósofo francês 

Michel Foucault (1926-1984) para analisar os gregos antigos, em particular, o filósofo ateniense 

Sócrates. De acordo com Foucault, Sócrates inaugura a “modalidade filosófica de dizer a 

verdade”, mesclando vários modos de veridicções como o do sábio, do professor, do técnico, 

do profeta e do parresiasta2 (CV, p. 26). Escolhemos analisar o Sócrates de Michel Foucault a 

partir da noção de “acontecimento”, pois entendemos que o filósofo ateniense cria condições 

de possibilidades para a instauração de novas práticas discursivas (DE1, p. 805). Segundo o 

verbete de Edgardo Castro, podemos conceituar “acontecimento” como uma novidade que 

instaura “novas formas de regularidades” (2016, p. 24). Sendo assim, adotar a noção de 

“acontecimento” é enfatizar como o Sócrates permite a emergência de discursos outros, 

levantar debates muito relevantes para o campo da ética, política, estética e epistemologia.3  

Isto posto, denominamos por “acontecimento Sócrates” este personagem que inaugura 

práticas discursivas singulares na história da filosofia e que emerge em meio ao contexto da 

pólis ateniense, mas destoa da forma de agir e pensar de seus contemporâneos. Nas pesquisas 

foucaultianas, Sócrates aparece como sendo o primeiro na história da filosofia a se preocupar 

com a noção de cuidado de si (epiméleia heautoû), tema que perpassa alguns diálogos de 

Platão4, dos quais Foucault destaca, principalmente, o Primeiro Alcibíades5 e Laques.  

 
1 A arqueogenealogia é uma perspectiva de escrita crítica conduzida historicamente por uma pesquisa dos 

acontecimentos “que nos levaram a nos constituirmos e nos reconhecermos como sujeitos”. É, portanto, 

“arqueológica quanto ao método e genealógica quanto aos objetivos” (PORTOCARRERO, 2015, pp. 97-98). 
2 De acordo com o pesquisador Frédéric Gros (2004), Michel Foucault elegeu a noção de parresía (ato de falar 

francamente, de dizer a verdade) como um objeto privilegiado das suas últimas aulas ministradas no Collège de 

France na década de 80. Este tema possibilitou que o filósofo reconfigurasse as problemáticas em torno da relação 

entre sujeito e verdade e novas formas de subjetivação. 
3 Sócrates é uma figura complexa e difícil de definir, por isso escolhemos nesta tese de doutorado privilegiar sua 
atopia. De acordo com Pierre Hadot, a atopia tem relação com a ruptura da ação cotidiana, já que o Sócrates 

inaugura um novo modo de estar no mundo (HADOT, 2016, p. 132). 
4 Usamos a tradução realizada por Carlos Alberto Nunes para os diálogos de Platão: Apologia, Críton, Primeiro 

Alcibíades, Laques e Górgias. E a tradução de Jorge Paleikat e João Cruz Costa para do diálogo Fédon.  
5 Existe um debate em torno da autenticidade da obra Primeiro Alcibíades de Platão. Schleiermacher “invoca como 

argumento para esta inautenticidade, la forma, los estilos, la psicología del diálogo y el tipo de contenido que, 

según él, no encaja con el estilo platónico” (1836, p.10). No entanto, “en la opinión de Plutarco, de Olimpiodoro 

y de Proclo, el texto principal para la introducción a una lectura de Platón” (apud VALENTIM, 2012, p. 21). Já 

Michel Foucault defende a hipótese de que o diálogo poderia ter sido reescrito, tal como afirma: “as referências, o 

estilo da juventude estão muito presentes, inegáveis; por outro lado, a presença de temas e formas do platonismo 

constituído é igualmente muito visível. Penso que a hipótese de alguns – a mesma, parece-me, que Weil propõe 
com certas precauções – seria talvez a de uma espécie de reescrita do diálogo a partir de algum momento da velhice 

de Platão ou, no limite, após sua morte: dois elementos que seriam reunidos, dois extratos no texto, de certo modo, 

dois extratos que vieram a interferir e que em dado momento seriam costurados no diálogo. De qualquer maneira, 
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Na análise foucaultiana sobre Sócrates será enfatizado sua relação próxima com o 

cuidado de si e dos outros, com a fala franca e como o discurso filosófico torna-se perigoso 

para quem o pratica quando colocado no campo político, como é o caso do Sócrates no Tribunal 

ateniense. Portanto, o modo como Foucault vai construir sua narrativa sobre Sócrates insere-se 

em um projeto político de uma crítica ao presente. O filósofo francês concebe a escrita como 

uma “prática histórico-filosófica de fazer sua própria história, de fabricar como por ficção a 

história” (QL, p. 58). Interpretar o Sócrates pela perspectiva de um trabalho arqueogenealógico 

foucaultiano, não é agir como um comentador dos textos antigos, mas analisá-los de uma 

maneira seleta e interessada, a fim de produzir um diagnóstico que nos seja útil para pensar o 

presente e fazer uma “história crítica do pensamento” ou uma “ontologia histórica de nós 

mesmos” (DE4, p. 576).6 De acordo com Deleuze: 

 

“Ele [Foucault] não faz uma história das mentalidades, mas das condições nas 

quais se manifesta tudo o que tem uma existência mental, os enunciados e o 

regime de linguagem. Ele não faz uma história dos comportamentos, mas das 

condições nas quais elas integram relações diferenciais de forças no horizonte 

de um campo social. Ele não faz história da vida privada, mas das condições 
nas quais a relação consigo constitui uma vida privada. Ele não faz uma história 

dos sujeitos, mas dos processos de subjetivação, sob as dobras que ocorrem 

nesse campo ontológico tanto quanto social” (DELEUZE, 2017, p. 124, grifos 

nossos) 

 

Foucault produz uma história específica, que se preocupa com as condições de 

possibilidades para a emergência do novo. A arqueogenealogia foucaultiana nos permite criar 

um espaço entre o presente e o passado e nos recolocar em um lugar outro, em que podemos 

nos pensar, sob o olhar desta diferença, possibilitando a reflexão de nós mesmos, a partir da 

alteridade e variedade entre nós e os outros do passado. A arqueogenealogia tem por objetivo 

fazer um diagnóstico crítico do presente. De acordo com Michel Foucault: 

 

genealogia seria, portanto, com relação ao projeto de uma inscrição dos saberes 

na hierarquia de poderes próprios à ciência, um empreendimento para libertar 

 
posto que esta não é uma discussão da minha competência nem do meu propósito, o que me interessa e acho 

fascinante neste diálogo é que, no fundo, nele vemos traçado todo um percurso da filosofia de Platão, desde a 

interrogação socrática até o que parece elementos muito próximos do último Platão ou mesmo do neoplatonismo” 

(HS, p. 93). Como esta tese faz uma leitura do personagem Sócrates a partir das pesquisas de Michel Foucault não 

nos cabe discutir a autenticidade desta obra, mas a analisamos pela sua importância nas pesquisas foucaultiana 

sobre estética da existência e cuidado de si.  
6 “A ontologia histórica ou a ontologia crítica consiste, portanto, em uma alternativa filosófica à tradicional história 

da filosofia que, de acordo com Foucault, é modernamente delimitada ‘tanto pela teoria dos sistemas de Hegel 

quanto pela filosofia do sujeito, sob a forma da fenomenologia e do existencialismo.’ (Idem., 2001, nº 281, p.867, 

minha tradução) Foucault nos conta que foi neste panorama intelectual que ele amadureceu suas escolhas: ‘por um 
lado, não ser um historiador da filosofia como meus professores e, por outro lado, buscar algo totalmente diferente 

do existencialismo – assim se sucedeu a leitura de Bataille e de Blanchot e, através deles, de Nietzsche.’” (apud 

STEPHAN, 2020, p. 25) 
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da sujeição os saberes históricos, isto é, torná-los capazes de oposição e de luta 

contra a coerção de um discurso teórico, unitário, formal e científico. A 

reativação dos saberes locais – menores, diria talvez Deleuze – contra a 

hierarquização científica do conhecimento e seus efeitos intrínsecos de poder, 

eis o projeto destas genealogias desordenadas e fragmentárias (MP, p. 172). 

 

Foucault faz uma escrita comprometida com um olhar no singular, nas continuidades 

descontínuas, nas descontinuidades e no acontecimento. Deleuze destaca que “nenhuma 

solução pode ser transposta de uma época para outra, mas pode haver usurpações ou invasões 

de campos problemáticos, fazendo os ‘dados’ de um velho problema serem reativados em 

outros” (2017, p. 85). A arqueogenealogia coloca o passado em perspectiva, mas não para nos 

colocar em um lugar passivo de aprender com aqueles que já se foram, mas para confrontar o 

passado com o presente, evidenciando a variedade de experiências vividas que podemos 

encontrar ao longo do tempo.   

 Segundo Philippe Artières, Foucault se dizia o “diagnosticador do presente [para] 

caracterizar seu empreendimento e inscrevê-lo à sombra de Nietzsche, o primeiro, segundo ele 

[Foucault], a designar a atividade do diagnóstico como específica da filosofia” (2004, p. 15). 

Logo, o diagnóstico tem como objetivo fazer emergir o que “está próximo, tão imediato, tão 

intimamente ligado a nós que, exatamente por isso, não o vemos” (ARTIÈRES, 2004, p. 22). 

De acordo com Foucault: 

 

Que o que eu faço tenha alguma coisa a ver com a filosofia é muito possível, 

sobretudo na medida em que, ao menos desde Nietzsche, a filosofia tem por 

marca diagnosticar e não procura mais dizer uma verdade que possa valer para 

todos e por todas as épocas. Eu procuro diagnosticar, realizar um diagnóstico 

do presente: dizer o que somos hoje e o que significa, hoje, dizer o que nós 

dizemos. Este trabalho de escavação sob os pés de Nietzsche caracteriza o 

pensamento contemporâneo, sendo, pois, o sentido em que eu me declaro 

filósofo (DE1, p. 606). 

 

Encontramos algumas críticas às análises foucaultianas sobre a Antiguidade, 

destacando-se a que diz respeito ao  procedimento foucaultiano de análise que não se restringe 

aos termos contidos nos textos antigos, como acontece quando Foucault fala da parresía de 

Sócrates no tribunal ateniense, sem que o termo parresía esteja contido no diálogo Apologia de 

Platão, ou, quando está presente, como acontece no diálogo Laques, não está sendo atribuído 

ao filósofo. Carolina Araújo destaca que: “nos termos em que Platão entende a parrésia e nos 

termos em que ele entende a atividade de Sócrates, Sócrates não é um parresiasta” (p. 12, em 

prelo). No entanto, Foucault não está interessado em fazer uma leitura de Sócrates a partir de 

Platão, mas a partir do que ele próprio designa como parresía à luz das filosofias da 

Antiguidade greco-romana. Nesse sentido, a parresía se caracteriza por “uma atitude, uma 
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maneira de ser que se aparenta à virtude, uma maneira de fazer” (CV, p. 15). Sendo assim, 

Foucault está interessado na atitude de Sócrates no tribunal que pode ser entendida como 

parresiástica, mesmo que o termo não esteja sendo empregado por Platão no que se refere a 

Sócrates. Deste modo, Sócrates é um parresiasta porque não faz um discurso apenas buscando 

o convencimento da multidão, mas escolhe falar francamente, examinando se havia cometido 

algum ato que merecesse uma punição. De acordo com Cesar Candiotto: 

 

O cenário da problematização da parrhesia é a relação entre filosofia e retórica. 

Essa última é considerada a técnica cujos procedimentos têm por finalidade 
persuadir e convencer aqueles para os quais está dirigida. Configura discurso 

performativo que prescinde da convicção daquele que enuncia em relação ao 

conteúdo da enunciação. Ela designa a arte que possibilita àquele que fala dizer 

algo descompromissado com o que pensa e que, no entanto, produz naquele 

que escuta convicções, condutas e crenças. A retórica se basta ao prescindir do 

comprometimento com a verdade, razão pela qual não proporciona risco algum 

para o locutor” (2011, p. 33). 

 

Nas análises foucaultianas do diálogo Apologia de Platão, Foucault contrapõe o discurso 

retórico ao discurso filosófico exercido por Sócrates, que é caracterizado pela fala parresiástica 

e coerente entre o pensamento e a ação. É importante destacar que a parresía deve ser estudada, 

conjuntamente, com o que Foucault denominou de “ontologia dos discursos verdadeiros” 

(GSA, pp. 285-286). De acordo com Frédéric Gros, devemos entender o trabalho de Foucault 

como: 

 

um estudo dos modos de veridicção (muito mais que epistemologia da 

Verdade); uma análise das formas de governamentalidade (muito mais que 

uma teoria do Poder); uma descrição das técnicas de subjetivação (muito mais 

que uma dedução do Sujeito) consistindo a aposta em tomar como objeto de 
estudo um núcleo cultural determinado (a confissão, o cuidado de si etc.) que 

adquire justamente seu volume no cruzamento dessas três dimensões” (GROS, 

2009, p. 315). 

 

Portanto, o interesse de Foucault pelo tema da parresía e do cuidado de si fazem parte 

de outros projetos que o autor francês já vinha desenvolvendo em suas pesquisas anteriores. É 

importante destacar também que Foucault não define Sócrates como o parresiasta por 

excelência, pois a parresía socrática não é estranha a uma relação com o divino ou com a ironia. 

De acordo com Foucault, “Sócrates é aquele que tem a coragem de dizer a verdade, que aceita 

se arriscar à morte para dizer a verdade, mas praticando a prova das almas no jogo de 

interrogação irônica” (CV, p. 67). Sendo assim, Sócrates faz uso da parresía em determinados 

momentos, mas ser parresiasta é uma posição que ele ocupa, não a sua essência, tendo em vista 

que o sujeito para Foucault não tem uma essência e/ou substância, mas assume diferentes modos 
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de existir nas mais diversas situações em que se encontra. De acordo com Foucault: 

 
[O sujeito] não é uma substância. É uma forma, e essa forma nem sempre é, 

sobretudo, idêntica a si mesma. Você não tem consigo próprio o mesmo tipo 

de relações quando você se constitui como sujeito político que vai votar ou 

toma a palavra em uma assembleia, ou quando você busca realizar o seu desejo 

em uma relação sexual. Há, indubitavelmente, relações e interferências entre 

essas diferentes formas do sujeito; porém, não estamos na presença do mesmo 

tipo de sujeito. Em cada caso, se exercem, se estabelecem consigo mesmo 

formas de relação diferentes. E o que me interessa é, precisamente, a 

constituição histórica dessas diferentes formas do sujeito, em relação aos Jogos 

de verdade” (DE4, p. 718-719). 

 

O Sócrates de Foucault é marcado pela ênfase dada ao cuidado de si, à parresía e ao 

exame das opiniões. Sócrates inaugura sua própria forma de veridicção, que mescla várias 

formas de dizer-a-verdade, como a do sábio, do professor, do técnico, do profeta e do 

parresiasta. Foucault salienta que: 

 

Creio que [além da parresía] três outras formas de veridicção (profecia, 

sabedoria e ensino) estão explicitamente presentes na Apologia de Sócrates [de 

Platão]. Ao procurar definir em que consiste sua missão, Sócrates assinalou 

explicitamente os pontos de diferenciação em relação às outras formas de 

veridicção, e mostrou como traçava seu caminho entre [elas] (CV, p. 76).  

 

 

Para a filosofia foucaultiana são importantes os debates acerca das vidas que destoam e 

pensam diferente. O Sócrates de Michel Foucault é alguém que vive uma vida outra, ele é uma 

existência que incomoda e resiste e por isso foi alvo de críticas de seus contemporâneos que o 

levaram para o tribunal. Para Foucault, Sócrates é o representante do pensamento da diferença, 

ele instaura um novo modo de vida que se traduz na vida filosófica como aquela que exige a 

coerência entre seu pensamento e sua ação no mundo. A morte de Sócrates emerge como um 

acontecimento exemplar para a história da filosofia, pelo modo como viveu e morreu na cidade 

de Atenas.  

Outra crítica aos trabalhos foucaultianos diz respeito à ausência de alguns textos, 

concebidos pela Tradição como essenciais, como, por exemplo, quando Foucault analisa os 

diálogos que versam acerca do ciclo da morte de Sócrates e não trabalha com o Eutífron de 

Platão.7 Para Foucault, a arbitrariedade de sua escolha também está contida na arbitrariedade 

da Tradição em consolidar certas produções e não outras como essenciais, criando hierarquias 

e estabelecendo um modo único de leitura das fontes. Para Foucault “a atribuição [do que foi 

 
7 No curso A Coragem da Verdade, Michel Foucault analisa os diálogos Apologia, Críton e Fédon de Platão para 

construir sua interpretação sobre as últimas palavras de Sócrates. 
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escrito a um autor] – mesmo quando se trata de um autor conhecido – é o resultado de operações 

críticas complexas e raramente justificadas” (DE1, p. 789-790). É importante destacar que a 

recusa foucaultiana em trabalhar com as noções de autor e obra abre possibilidade para que ele 

desenvolva uma narrativa singular, a partir da sua própria seleção das fontes históricas.8 

Segundo Foucault, 

 
um nome de autor não é simplesmente um elemento em um discurso (que pode ser 

sujeito ou complemento, que pode ser substituído por um pronome etc.); ele exerce 

um certo papel em relação ao discurso: assegura uma função classificatória; tal nome 

permite reagrupar um certo número de textos, delimitá-los, deles excluir alguns, opô-

los a outros. Por outro lado, ele relaciona os textos entre si; Hermes Trismegisto não 

existia, Hipócrates, tampouco – no sentido em que se poderia dizer que Balzac existe 

–, mas o fato de que vários textos tenham sido colocados sob um mesmo nome indica 

que se estabelecia entre eles uma relação de homogeneidade ou de filiação, ou de 

autenticação de uns pelos outros, ou de explicação recíproca, ou de utilização 

concomitante. Enfim, o nome do autor funciona para caracterizar um certo modo de 

ser do discurso: para um discurso, o fato de haver um nome de autor, o fato de que se 
possa dizer "isso foi escrito por tal pessoa", ou "tal pessoa é o autor disso", indica que 

esse discurso não é uma palavra cotidiana, indiferente, uma palavra que se afasta, que 

flutua e passa, uma palavra imediatamente consumível, mas que se trata de uma 

palavra que deve ser recebida de uma certa maneira e que deve, em uma dada cultura, 

receber um certo status (DE1, p. 798). 

 

 

Logo, o autor não é um nome próprio, ele instaura discursos que estão para além da 

ficção da unidade de autor. Foucault questiona: “o que é, pois, essa curiosa unidade que se 

designa com o nome obra? De quais elementos ela se compõe? Uma obra não é aquilo que é 

escrito por aquele que é um autor? Vemos as dificuldades surgirem” (DE1, p. 794). Foucault 

recusa a ideia de autor definido de acordo com certa noção de identidade, constância, coerência, 

que se organiza em uma dada unidade de escrita que produz um corpus documental. Para 

Foucault, “Freud não é simplesmente o autor da Traumdeutung ou de O chiste; Marx não é 

simplesmente o autor do Manifesto ou do Capital: eles estabeleceram uma possibilidade infinita 

de discursos” (DE1, pp. 804-805). Sendo assim, um autor inaugura um campo de possibilidades 

discursivas que giram em torno de seu nome. 

 
8 Para saber mais sobre a posição de Foucault sobre o tema do autor, conferir o texto intitulado “Qu'est-ce qu'un 

auteur?”. Para Foucault: “1) O nome do autor: impossibilidade de tratá-lo como uma discrição definida; mas 

impossibilidade igualmente de tratá-lo como um nome próprio comum. / 2) A relação de apropriação: o autor não 

é exatamente nem o proprietário nem o responsável por seus textos; não é nem o produtor nem o inventor deles. 

Qual é a natureza do speech act que permite dizer que há obra? / 3) A relação de atribuição: O autor é, sem dúvida, 

aquele a quem se pode atribuir o que foi dito ou escrito. Mas a atribuição – mesmo quando se trata de um autor 

conhecido – é o resultado de operações críticas complexas e raramente justificadas. As incertezas do opus. / 4) A 

posição do autor: Posição do autor no livro (uso dos desencadeadores; funções dos prefácios; simulacros do 

copista, do narrador, do confidente, do memorialista). Posição do autor nos diferentes tipos de discurso (no 
discurso filosófico, por exemplo). Posição do autor em um campo discursivo (o que é o fundador de uma 

disciplina?, o que pode significar o ‘retorno a..’ como momento decisivo na transformação de um campo 

discursivo?) (DE1, p. 789-790). 
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Portanto, Foucault não está fazendo uma análise que compartilha com a tradição das 

noções de autor, obra e muito menos de um corpus documental platônico. Ele faz uma 

narrativa outra, construindo o seu próprio corpus documental. Sendo assim, o personagem 

Sócrates e tudo que envolve a figura do filósofo assume uma função dentro de um campo 

disperso de discursos que podem ser reconstruídos e reconfigurados de infinitas formas. Para 

Foucault, o que temos são discursos portadores da função-autor, que são lidos e apropriados de 

diversas maneiras. Os textos têm movimentos extratextuais que ultrapassam seus autores e 

funcionam como inauguradores de possibilidades intermináveis de discursos possíveis.  

 

quando falo de Marx ou de Freud como "instauradores de discursividade", 

quero dizer que eles não tornaram apenas possível um certo número de 

analogias, eles tornaram possível (e tanto quanto) um certo número de 

diferenças. Abriram o espaço para outra coisa diferente deles e que, no entanto, 

pertence ao que eles fundaram. Dizer que Freud fundou a psicanálise não quer 

dizer (isso não quer simplesmente dizer) que se possa encontrar o conceito da 

libido, ou a técnica de análise dos sonhos em Abraham ou Melanie Klein, é 

dizer que Freud tornou possível um certo número de diferenças em relação aos 
seus textos, aos seus conceitos, as suas hipóteses, que dizem todas respeito ao 

próprio discurso psicanalítico (DE1, p. 805). 

 

 

Para Foucault, alguns personagens assumem a “função-autor” por serem “instauradores 

de discursividades”, tais como Marx e Freud (DE1, p. 805). A “função-autor” instaura 

discursividades possíveis, que comportam múltiplas formas de possibilidades de narrativas. O 

que temos é um discurso sobre o que Sócrates teria dito e feito, elaborado por vários autores 

antigos e contemporâneos. “A função-autor é, portanto, característica do modo de existência, 

de circulação e de funcionamento de certos discursos no interior de uma sociedade” (DE1, p. 

798). Portanto, a partir de um campo aberto inaugurado por um determinado autor, é possível 

criar multiplicidades discursivas, que circulam em torno de um autor. 

Outra crítica aos trabalhos foucaultianos sobre a Antiguidade diz respeito à “abordagem 

genérica” por meio da qual Foucault faz referência ao platonismo e ao neoplatonismo, por 

exemplo, conforme destaca Antonio Orlando Dourado-Lopes: 

 

A referência ao platonismo (e não aos diálogos de Platão), bem como sua 

vinculação ao neoplatonismo sem maiores ressalvas já deveria acautelar-nos 

quanto à amplitude do contexto examinado por Foucault. Trata-se de uma 

abordagem genérica, que atende aos propósitos da ampla pesquisa temática 

anunciada, mas fica inevitavelmente sujeita a imprecisões na recuperação dos 

usos mais antigos das expressões examinadas (2010, p. 112). 

 

Para Foucault uma análise geral não é uma abordagem imprecisa, mas um trabalho 

diferente da análise que se propõe específica. O problema é tomar a precisão como um critério 
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que avalia os trabalhos estabelecendo modelos hierárquicos de superioridade e inferioridade. 

De fato, o trabalho arqueogenealógico foucaultiano não está interessado nas especificidades das 

análises historiográficas sobre os diálogos de Platão, pois ele analisa os diálogos como 

instauradores de discursividades possíveis. Sendo assim, o que interessa aos trabalhos 

foucaultianos é analisar os discursos que se tornaram possíveis a partir da emergência de um 

determinado autor. Deste modo, Foucault vai costurando, cortando, recortando e construindo 

sua própria narrativa sobre o mundo antigo, seu próprio Sócrates. É importante destacar que 

fazer uma análise foucaultiana é:   

  

nunca estudar os discursos de verdade sem descrever ao mesmo tempo sua incidência 

sobre o governo de si ou dos outros, nunca analisar as estruturas de poder sem mostrar 

em que saberes e em que formas de subjetividades elas se apoiam, nunca identificar 

os modos de subjetivação sem compreender seus prolongamentos políticos e em que 

relações com a verdade eles se sustentam. E não se deveria esperar consagrar uma 

dessas dimensões como fundamental; nunca esgotaremos as violências políticas ou as 

posturais morais numa lógica geral; nunca reduziremos as exigências do saber ou as 

construções éticas a formas de dominação; enfim, nunca poderemos fundar as formas 

de veridicções e os modos de governo em estruturas subjetivas. Esses dois princípios 

de correlação necessária e de irredutibilidade definida bastam para determinar a 

identidade da filosofia desde os gregos, e Foucault inscreve aí seu projeto (GROS, 

2009, p. 317). 
 

 

Em alguns momentos, Foucault externaliza a dificuldade de dialogar com corretes de 

pensamentos que estão inseridas no jogo “da procura da verdade” (PV, p. 17). Para Foucault, o 

diálogo implica em um jogo “prazeroso e difícil” de perguntas e respostas, na qual deriva a 

seguinte situação:  

 
Aquele que pergunta está apenas exercendo um direito que lhe foi concedido: o de 

não estar convencido, perceber uma contradição, requerer mais informação, enfatizar 

postulados diferentes, apontar raciocínios defeituosos etc. Quanto ao que responde, 

também ele exercita um direito que não vai além da própria discussão; pela lógica de 

seus próprios discursos, está comprometido com o que disse antes e, por aceitar o 

diálogo, com o questionamento pelo outro. Perguntas e respostas dependem de um 

jogo, um jogo que é ao mesmo tempo prazeroso e difícil, no qual cada um dos dois 

parceiros se compromete a só usar os direitos que lhe são dados pelo outro e pela 

aceitação da forma de diálogo (PV, p. 17).  

 

O diálogo é um jogo de perguntas e respostas em que cada conjunto de discursos está 

inserido dentro de uma lógica de pensamento incomensurável ao outro, do ponto de vista de 

uma verdade universal, que constitui um cânone das interpretações e estabelece uma hierarquia 

de valores metodológicos. Desse modo, não julgamos cabível desenvolver nesta tese uma 

resposta sistemática às críticas direcionadas a Foucault, nem aos pesquisadores que trabalham 

a partir de Foucault.  Entendemos que muitas destas críticas se referem a posicionamentos 
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histórico-filosóficos ou metodológicos-científicos dos quais Foucault busca se afastar. Nesta 

tese também não buscamos esgotar os debates em torno de Sócrates, mas realizar uma narrativa 

possível, a partir do referencial de análise foucaultiano.  

O posicionamento foucaultiano não é contraditório ao que se entende como uma ética 

inclusiva de pesquisa, por entender que a produção de verdade se constrói no jogo agonístico 

discursivo. Este ponto é fundamental para uma filosofia que concede legitimidade para a 

multiplicidade. Segundo o próprio Michel Foucault, precisamos libertar a “a ação política de 

toda forma de paranoia unitária e totalizante”, preferindo o que é “positivo e múltiplo, a 

diferença à uniformidade, os fluxos às unidades, os agenciamentos móveis aos sistemas” (DE3, 

p. 135). Nesse sentido, livrar-se de toda ação política “unitária e totalizante” é livrar-se de uma 

“ação política” que também é epistemológica e que estabelece de forma dogmática um único 

modo de se produzir conhecimento e de se fazer pesquisa. A partir de uma perspectiva 

foucaultiana é preferível o que é nômade, ou dito de outra forma, o que cria abertura para o 

pensamento da diferença, pois para Foucault, os jogos de saber que produzem a verdade estão 

implicados aos jogos de poder que subjugam, seja na esfera das lutas políticas ou da produção 

do conhecimento.9  

Defender que podemos construir um olhar outro para o personagem Sócrates, é assumir 

também que há outros modos também de interpretá-lo. Na década de 1980, as pesquisas 

foucaultianas sobre a Antiguidade dedicaram-se à questão das diferentes modalidades do dizer 

verdadeiro e ao modo como elas se atrelam ao imperativo da transformação de si. Tornou-se o 

foco dos interesses das pesquisas foucaultianas o estudo de vidas singulares, exemplares e 

refletidas, que falam a verdade sustentando as consequências de suas ações. Sendo assim, o 

 
9 Foucault escreveu o prefácio do livro Anti-Édipo de Deleuze e Guatarri, e nele podemos encontrar pontos 

importantes para a compreensão do posicionamento foucaultiano: “Essa arte de viver contrária a todas as formas 

de fascismo, que sejam elas já instaladas ou próximas de ser, é acompanhada de um certo número de princípios 

essenciais, que eu resumiria da seguinte maneira se eu devesse fazer desse grande livro um manual ou um guia da 

vida cotidiana: - Libere a ação política de toda forma de paranoia unitária e totalizante; - Faça crescer a ação, o 
pensamento e os desejos por proliferação, justaposição e disjunção, mais do que por subdivisão e hierarquização 

piramidal; - Libere-se das velhas categorias do Negativo (a lei, o limite, a castração, a falta, a lacuna), que o 

pensamento ocidental, por um longo tempo, sacralizou como forma do poder e modo de acesso à realidade. Prefira 

o que é positivo e múltiplo; a diferença à uniformidade; o fluxo às unidades; os agenciamentos móveis aos sistemas. 

Considere que o que é produtivo, não é sedentário, mas nômade; - Não imagine que seja preciso ser triste para ser 

militante, mesmo que a coisa que se combata seja abominável. É a ligação do desejo com a realidade (e não sua 

fuga, nas formas da representação) que possui uma força revolucionária; - Não utilize o pensamento para dar a 

uma prática política um valor de verdade; nem a ação política, para desacreditar um pensamento, como se ele fosse 

apenas pura especulação. Utilize a prática política como um intensificador do pensamento, e a análise como um 

multiplicador das formas e dos domínios de intervenção da ação política; - Não exija da ação política que ela 

restabeleça os “direitos” do indivíduo, tal como a filosofia os definiu. O indivíduo é o produto do poder. O que é 
preciso é desindividualizar” pela multiplicação, o deslocamento e os diversos agenciamentos. O grupo não deve 

ser o laço orgânico que une os indivíduos hierarquizados, mas um constante gerador de “desindividualização”; - 

Não caia de amores pelo poder” (DE3, p. 135-136). 
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personagem Sócrates aparece como um exemplo de vida singular que confrontou a ordem 

preestabelecida, colocando os regimes de verdades de sua época em questionamento.  

Problematizar o personagem Sócrates como um acontecimento inesperado, como 

alguém que cria uma forma de agir e pensar diferente de seus contemporâneos é o que o torna 

tão importante para que possamos enxergar, a partir de exemplos históricos de vidas que 

destoam, que é possível criar outros modos de vidas. Sócrates é o representante de uma vida 

que resiste e sua forma de agir e pensar reverbera em outras escolas filosóficas, que se dizem 

herdeiras de seu pensamento: como o estoicismo, cinismo e epicurismo. Para Foucault, a morte 

de Sócrates é justamente o que exemplifica o quanto a vida do filósofo estava na contramão da 

vida ordinária de seus contemporâneos, o quanto a vida filosófica destoa da vida da maioria e 

o quanto é preciso ter coragem para viver uma vida diferente, resistindo às normas e valores 

preestabelecidos. De acordo com Francesco Paolo: 

 

A importância de Sócrates vem, antes de tudo, do fato de que ele sabe ocupar-se de si 

mesmo: ele é aquele que pratica a epiméleia heautou. Sem querer discutir essa noção 

é preciso apenas observar que o cuidado de si deriva de uma tradição religiosa que o 

busca enquanto relação estrita e pessoal que o sujeito, ao preço de um trabalho de 

conversão de si, pode manter com a verdade. O cuidado de si funda-se no 

conhecimento de uma certa verdade que o próprio indivíduo aciona e que ele utiliza 

para transformar sua subjetividade (2004, p. 59). 

 

Nossa pesquisa tem por base uma metodologia de análise crítica aos conceitos e noções 

contidos nos trabalhos de Michel Foucault, conjuntamente com o estudo de seus comentadores. 

Selecionamos como fontes principais para análise os três últimos cursos ministrados pelo 

filósofo no Collège de France, entre 1981 a 1984, os quais foram publicados em formato de 

livros e intitulados A Hermenêutica do Sujeito (1981-1982), O governo de si e dos outros (1982-

1983) e A Coragem de Verdade (1983-1984); os livros História da Sexualidade 2: Uso dos 

Prazeres (1984) e História da Sexualidade 3: O cuidado de si (1985); e alguns artigos 

específicos dos Ditos e Escritos.  No que tange às fontes antigas, fizemos a análise das obras 

citadas por Michel Foucault em seus livros e cursos, bem como textos de comentadores 

pertinentes à nossa problemática de pesquisa, destacando-se as obras Primeiro Alcibíades, 

Laques, Apologia de Sócrates, Críton e Fédon de Platão.10 E também as Memoráveis e Apologia 

de Sócrates de Xenofonte. 

 
10 Preferimos não abordar as discussões realizadas por Foucault no curso “Le Gouvernement de Soi et des Autres” 

(1982-1983) sobre Platão na carta VII para centrar-nos na figura de Sócrates. O pesquisador Frédéric Gros destaca 

que “é preciso deixar Platão de lado para melhor encontrar Sócrates” (GROS, 2018, p. 94).  
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A Antiguidade toma corpo nos trabalhos de Michel Foucault por seu interesse de 

elaborar uma “genealogia das falas de si” com o intuito de investigar a historicidade da relação 

entre sujeito, verdade e subjetividade (ERIBON, 1990, p. 299).  O que é caro aos interesses do 

filósofo é mostrar como nos constituímos como sujeitos ao longo do tempo histórico e também 

pensar em formas de resistências às tecnologias de poder que nos fizeram ser quem somos e 

pensar o que pensamos. O estudo das falas de si e a constituição do sujeito em relação à 

subjetividade e à verdade relacionam-se diretamente com o governo da cidade e com o tema do 

biopoder e da biopolítica nas obras de Michel Foucault. Estes assuntos foram mais 

desenvolvidos nas aulas de Foucault no Collège de France intituladas: Em defesa da 

sociedade (1975-1976), Segurança, território e população (1977-1978) e Nascimento da 

biopolítica (1978-1979). Na década de 70, Foucault desenvolve toda uma análise acerca do 

tema da governamentalidade,11 da razão de Estado e do governo dos outros para, enfim, pensar 

os modos de subjetivação e o governo de si (STP, p. 111-112). Portanto, o cuidado de si está 

diretamente relacionado com as questões políticas, pois o Estado não é um ente separado da 

sociedade, mas se constitui a partir das microrrelações de saberes-poderes. Segundo Foucault, 

“é que o poder não está localizado no aparelho de Estado e que nada mudará na sociedade se 

os mecanismos de poder que funcionam fora, abaixo, ao lado dos aparelhos de Estado a um 

nível mais elementar, quotidiano, não forem modificados” (MP, 1979, pp. 149-150). Foucault 

afirma que não crê “que a produção das relações de poder se faça assim, somente de cima para 

baixo” (MP, 1979, p. 249).  

É importante destacar que as pesquisas foucaultianas da década de 80 enfatizam as 

relações entre ética, política e subjetividade. O cuidado de si relaciona-se com a política, pois 

são as pessoas que vão ocupar cargos públicos e governar bem ou mal a cidade. Foucault chama 

atenção para o fato de que os sujeitos se formam em teias de relações de saberes-poderes, nas 

quais o Governo também integra.  

A reflexão sobre a vida e a morte de Sócrates enquanto um acontecimento inesperado 

nos faz deparar com algumas questões filosóficas fundamentais, como, por exemplo: como 

Sócrates cria para si próprio um modo de vida pelo qual diz valer a pena morrer? Como Sócrates 

 
11 “Por ‘governamentalidade’ entendo o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e 

reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bem específica, ainda que complexa, de poder 

que tem por alvo principal a população, por forma maior de saber a economia política, por instrumento técnico 

essencial os dispositivos de segurança. Segundo, por ‘governamentalidade’ entendo a tendência, a linha de força 

que, em todo o Ocidente, não cessou de conduzir, e desde muito tempo, à preeminência desse tipo de poder que 
podemos chamar de ‘governo’ sobre todos os outros: soberania, disciplina, e que, por uma parte, levou ao 

desenvolvimento de toda uma série de aparelhos específicos de governo [e, de outra parte], ao desenvolvimento 

de toda uma série de saberes” (STP, p. 111-112). 
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inaugura a “modalidade filosófica de dizer a verdade”? Qual a relação entre filosofia e modo 

de vida? Como Sócrates pode ser visto como uma vida que resiste às normas e valores impostos 

pela sua época e como, dessa maneira, ele cria uma nova forma de viver? O que é uma bela 

vida? O que é uma vida enquanto obra de arte? Essas questões norteiam os problemas que serão 

desenvolvidos na presente tese de doutorado. 

Em relação à estrutura da tese, dividimo-la em sete seções. A primeira que se constitui 

desta introdução, cuja intenção é expor e responder algumas críticas provenientes da leitura 

foucaultiana sobre a Antiguidade, descrevendo o que denominando de “acontecimento 

Sócrates” e nos posicionando metodologicamente no que consiste um trabalho sobre um 

filósofo antigo a partir de perspectiva foucaultiana.  

Na segunda seção destacamos a importância de se pensar o trabalho arqueogenealógico 

foucaultiano a partir da noção de “exercício filosófico”, para refletir acerca das falas de si e as 

formações de sujeitos em suas práticas de subjetivação. Analisando também as condições de 

possibilidade para a emergência do pensamento do fora, que se desdobra em novas formas de 

existências (HSII, p. 16). Defendemos que a noção de “acontecimento Sócrates” realça um 

modo de vida que resiste e cria uma forma singular de existência. Nesta seção buscamos 

também consolidar nosso arcabouço teórico-metodológico de análise, tencionando a noção de 

“acontecimento” foucaultiano com a de “pensamento do fora” apropriado por Foucault de 

Maurice Blanchot (1907-2003) 12 e com a “estética da existência” apropriado de Friedrich 

Nietzsche (1844-1900).  

 A terceira parte desta tese debatemos como Foucault chegou à figura enigmática de 

Sócrates, através do estudo de uma cultura ateniense do cuidado de si e de como esta prática se 

faz presente na filosofia socrática.13 Analisamos os motivos pelos quais Foucault elege Sócrates 

o homem do cuidado de si e a relação do filósofo com os diferentes modos de veridicções, tais 

como: o do professor, do profeta, do parresiasta e do sábio (HS, p. 10). 

Na quarta seção analisamos como o debate do cuidado de si aparece no diálogo Primeiro 

Alcibíades de Platão, em que a expressão epiméleia heautoû (cuidado de si) é encontrada pela 

primeira vez em um texto antigo filosófico, envolvendo toda uma discussão em torno da questão 

da metafísica da alma. Já no diálogo Laques de Platão, a investigação gira em torno da vida 

vivida. Foucault propõe pensar esse debate por meio da noção de estilística da existência. 

 
12 Escritor, ensaísta, romancista e crítico de literatura, escreveu os livros A parte do fogo; O espaço literário; O 
livro por vir; A conversa infinita; A escrita do desastre; A comunidade inconfessável; Foucault como eu o imagino. 
13 Os gregos antigos trazem à tona a noção do cuidado de si como uma prática imprescindível para o governo dos 

outros (CV, 1984, p. 11). 
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Almejamos analisar as técnicas usadas por Sócrates para introduzir os participantes da conversa 

em um novo tipo de prática de veridicção que se estabelece por meio do pacto ou jogo 

parresiástico, do exame das opiniões e do cuidado de si. Foucault destaca que Sócrates é o 

homem do cuidado, ele é quem vai exaltar a importância dessa prática.  

Na quinta seção desta tese abordamos o Sócrates no tribunal ateniense, com a análise 

do diálogo Apologia de Platão, a partir das perspectivas foucaultianas, destacando a posição do 

filósofo ateniense como parresiasta e também como alguém que examina se teria cometido 

alguma acusação que merecesse punição. Depois partimos para controvérsias que giram em 

torno das últimas palavras de Sócrates encontradas no diálogo Fédon de Platão, no qual o 

filósofo diz: “Críton, devemos um galo a Asclépio” (PLATÃO, Fédon, 118a). O filósofo 

alemão Friedrich Nietzsche no §340 da Gaia Ciência intitulado “Sócrates moribundo” e na 

parte intitulada “Problema de Sócrates” no livro Crepúsculo dos Ídolos (1889) interpreta as 

últimas palavras de Sócrates, como se o filósofo estivesse oferecendo um galo a Asclépio, deus 

da cura, por se libertar da vida, como se viver fosse um mal (uma doença) cuja morte cura. 14 

Defendemos a tese de que Nietzsche estava muito mais interessado em ver Sócrates como o 

criador e defensor de um legado de pensamento metafísico, cuja apropriação tornou-se 

hegemônica com o cristianismo, provocando a decadência da potência de vida da cultura 

ocidental.  

Na sexta seção analisamos a interpretação realizada por Michel Foucault sobre as 

últimas palavras de Sócrates, trazendo para o debate o diálogo Críton de Platão, pois a 

interpretação elaborada por Foucault, valendo-se da leitura de Dumézil (1984), leva em 

consideração os três diálogos de Platão, que descrevem a sequência dramática que culmina na 

morte de Sócrates (Apologia, Críton e Fédon). Foucault interpreta essa frase enigmática, 

defendendo que Sócrates teria morrido em defesa de um determinado modo de vida, a chamada 

vida filosófica, comprometida com o exame constante de si e dos outros. Foucault enxerga em 

Sócrates alguém preocupado com o melhoramento das almas atenienses, com o cuidado de si e 

com a filosofia como a melhor forma de viver, um viver refletido. Nesse sentido, o Sócrates de 

Foucault é um defensor da filosofia como o modo de vida verdadeiro e um personagem que 

morreu em defesa da vida que ele achava ser a mais justa e digna vida a ser vivida.  

 
14 Sobre as últimas palavras de Sócrates, é importante destacar também que “pois mesmo que possamos ter certeza 

de que Sócrates realmente disse essas palavras, devemos reconhecer que o que ele quis dizer com elas é 
irrecuperável. É claro, nada pode nos impedir de especular sobre seu significado: mas nenhum tipo de evidência 

imaginável estará disponível para decidir esta questão sem arbitrariedade” (MOST, 1993, p. 98, tradução minha). 
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 Propomos, nesta tese, realizar um exercício filosófico, que tem por objetivo construir 

uma narrativa coerente e possível sobre Sócrates, mas evidenciando desde já o seu caráter 

ficcional (DE3, p. 236). Relacionamos a noção de “acontecimento Sócrates” com a emergência 

de uma figura que destoa, que escolhe fazer uso da parresía no tribunal ateniense, mesmo 

sabendo que “na democracia a parresía é perigosa, não só para a própria cidade como para o 

indivíduo que tenta exercê-la” (CV, p.34). Sendo assim, Sócrates coloca-se em risco de vida 

quando escolhe falar francamente no tribunal e examinar as acusações recebidas. Ele nos mostra 

o quanto a parresía filosófica pode ser perigosa para quem a pratica. No entanto, ele também 

aceita ficar em Atenas e cumprir sua sentença de morte e, ao fazer isso, ele escancara os 

problemas da democracia. Frédéric Gros salienta que Sócrates nos ensina que obedecer também 

pode ser uma forma de resistir (2018, p. 85-86). Sócrates faz uso de uma “obediência refletida” 

(BUTLER, 2013, p. 167) , pois examina se fugir é uma ação justa ou não e conclui ouvindo 

também os sinais dos deuses de que deveria permanecer em Atenas e cumprir a sentença de 

morte.  

Por fim, na seção intitulada de “considerações finais”, realizamos algumas ponderações 

que podem ser concluídas a partir da perspectiva foucaultiana do que denominamos de 

“acontecimento Sócrates” como uma vida que destoa das normas sociais, que afronta, perturba 

e incomoda a ordem social vigente. O Sócrates é o dentro que está fora, um personagem na 

contramão da vida ordinária, uma voz da resistência. Em seu projeto arqueogenealógico da 

ética, Foucault o analisa a partir de uma existência exemplar e escandalosa, que resiste e 

subverte as normas da pólis instaurando o novo. 

Portanto, o Sócrates que interessa aos trabalhos de Foucault é aquele que se vale da 

parresía no tribunal ateniense, mesmo colocando em risco sua vida, alguém que coloca para si 

a missão de melhorar as almas dos atenienses e que morre por um modo de vida que ele julgava 

ser o melhor a ser vivido.  Sócrates não representa exatamente uma “vida infame”, que foi 

deixada sem voz e obscurecida pela história, mas poderíamos dizer que ele é um infame por 

estar na contramão da ordem social preestabelecida e por representar, justamente, o fora que 

está dentro (DE3, p. 237).  

Essa conclusão debaterá como os estudos foucaultianos sobre a figura tão complexa de 

Sócrates que pode ser importante para a ontologia histórica de nós mesmos no que se refere à 

noção ético-política de estética da existência. Nesse sentido, buscamos perceber de que modo 

as fontes antigas ainda nos permitem, de um ponto de vista crítico, pensar diferentemente os 

problemas da atualidade. Através desse distanciamento que o trabalho genealógico opera, 
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conseguimos olhar para nós mesmos de uma outra forma e pensar diferente do que pensávamos, 

tendo em vista que o “pensamento do fora é um pensamento da resistência” (DELEUZE, 2004, 

p. 96). 
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2 O ACONTECIMENTO SÓCRATES, A ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA E O PENSA-

MENTO DO FORA 
 

 

O trabalho da reflexão filosófica e histórica se situa no 

campo do trabalho do pensamento desde que se compreenda 

claramente a problematização não como um arranjo de 

representações, mas como um trabalho do pensamento (PV, 

p. 25). 

 

 

 

Os últimos anos das produções foucaultianas têm um olhar muito peculiar sobre a Grécia 

Antiga, pois seu objetivo é agir como um filósofo e produzir um diagnóstico da 

contemporaneidade. A arqueogenealogia trabalha produzindo um distanciamento histórico a 

fim de nos possibilitar olhar para nós mesmos com outros olhos, para trazer para a superfície a 

história das relações de saberes-poderes que nos fizeram ser como somos hoje e as 

possibilidades de resistências para deixar de ser o que somos e nos constituirmos de uma forma 

outra. No início do curso no Collège de France intitulado A Coragem da Verdade, Foucault 

relata sobre suas intenções: 

 

As aulas que gostaria de dar serão sem dúvida um pouco descosidas porque se trata 

de algumas coisas que eu gostaria, de certo modo, de terminar para, depois desta trip 

greco-latina que durou vários anos, voltar alguns problemas contemporâneos que 

tratarei seja na segunda parte do curso, seja eventualmente na forma de um seminário 

de trabalho (CV, p. 3). 

 

Foucault destaca que gostaria de voltar aos problemas contemporâneos depois desta 

longa “trip greco-latina”, mas, infelizmente, devido a sua morte prematura não conseguiu 

realizar tal desejo. Sobre este assunto Frédéric Gros salienta que: 

 

O curso do ano letivo de 1984 é o último que Foucault pronunciou no Collège de 

France. Muito debilitado no início do ano, só inicia suas aulas em fevereiro e as 

termina no fim de março. Suas últimas palavras públicas no Collège foram: “está tarde 

demais. Então, obrigado”. Sua morte em julho seguinte lança sobre este curso uma 

luz um tanto particular, sendo evidentemente uma tentação ler nela algo como um 

testamento filosófico. Aliás, o curso se presta a isso, pois, retornando com Sócrates às 
raízes da Filosofia, Foucault decide inscrever aí a totalidade da sua obra crítica (2009, 

p. 314). 

 

É difícil ler o curso A Coragem da Verdade (1984) sem refletir sobre a condição de 

finitude em que o próprio Foucault se encontrava. Paul Veyne destaca que os oito meses finais 

de vida do filósofo foram dedicados à escrita e reescrita dos últimos volumes da história da 

sexualidade, e que ele estava bastante empenhado no projeto de auto-estetização, ou seja, no 
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trabalho de si sobre si (apud ERIBON, 1990, p. 305). Para Foucault, era importante investigar 

e diagnosticar a história dos jogos de verdades que nos fizeram nos constituir como sujeitos 

contemporâneos, para poder fazer com nós mesmos o processo de dessubjetivação para uma 

ressubjetivação outra. 

Roberto Machado (1981, p. 14) divide a obra do Foucault em três fases: o período 

arqueológico, dedicado à análise acerca da constituição do saber, do qual se destacam os livros 

As palavras e as Coisas (1966) e A Arqueologia do Saber (1969). A fase genealógica pode ser 

entendida como a análise das formas de exercício do poder, como Vigiar e Punir (1975) e A 

História da Sexualidade (v. 1) (1976). E a terceira fase ou o chamado “último Foucault”, que 

seria representada pela fase ética ou da genealogia da ética, cuja análise recai sob um 

determinado sujeito portador e criador de uma determinada conduta ético-estético-existencial, 

no qual se destacam os volumes 1 e 2 da A História da Sexualidade. No entanto, concordamos 

com Edgardo Castro que “é necessário precisar que não devemos entender a genealogia de 

Foucault como uma ruptura e, menos ainda, como uma oposição à arqueologia” (CASTRO, 

2016, p. 184-185). Sendo assim, concebemos o trabalho foucaultiano a partir da noção de uma 

“arqueogenealogia”, conforme explica a professora e pesquisadora Vera Portocarrero: 

 

Trata-se de uma forma de crítica conduzida historicamente por meio da pesquisa dos 

acontecimentos que nos levaram a nos constituirmos e nos reconhecermos como 

sujeitos; ou melhor, de uma arqueogenealogia, visto que é arqueológica quanto ao 

método e genealógica quanto aos objetivos. Pois é um método de análise dos discursos 

que articulam aquilo que pensamos, dizemos e fazemos em seu caráter de 

acontecimento histórico. Tal método não deve ser entendido como transcendental nem 

como metafísico por não investigar as estruturas universais de todo conhecimento ou 

de toda ação moral possível. É uma genealogia porque trabalha no plano da 

contingência e da experiência que nos fez ser aquilo que somos e busca possibilidades 

de não ser mais, fazer ou pensar aquilo que somos, afastando-se da pesquisa da forma 

daquilo que somos e do que nos é impossível fazer ou conhecer. É, ainda de acordo 

com Foucault, uma ontologia do presente, uma ontologia da atualidade ligada a uma 
escolha filosófica e a uma atitude estudada como modo de relação com a atualidade; 

como escolha voluntária feita por alguns; como modo de pensar, sentir, agir e se 

conduzir que marca um pertencimento e uma tarefa, no sentido de atitude como 

trabalho nos limites de nós mesmos, no que diz respeito a um trabalho indefinido da 

liberdade no sentido de atitude experimental. Seu fio condutor, como explicita 

Foucault diversas vezes e com pequenas diferenças, é a questão: “o que é nossa 

atualidade, qual é o campo atual de nossas experiências possíveis?” formulada, como 

se sabe, a partir do texto de Kant, Was ist Aufklärung (KANT, 1974). De acordo com 

Foucault, essa é uma forma de filosofia encontrada em Kant, Hegel, Fichte, Nietzsche, 

Max Weber, Husserl, Heidegger e na Escola de Frankfurt, que fundou um modo de 

reflexão em cuja esteira Foucault afirma ter tentado trabalhar (2015, p. 97-98). 

 

O trabalho arqueogenealógico foucaultiano permite-nos aproximarmos da cultura grega 

antiga, levando em consideração os modos de subjetivação que formam o sujeito antigo 

enquanto um sujeito de saber-poder histórico contingente. Evidenciando as singularidades e 
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alteridades em relação a nós mesmos (sujeitos do presente), nos permitindo um olhar para nós 

mesmos a partir da alteridade, cujo objetivo é analisar a contingência e especificidades da nossa 

própria forma de subjetivação. 

Para Foucault, o importante no trabalho arqueológico é identificar a vontade de verdade 

e a vontade de saber através da análise dos discursos dominantes, suas relações com as 

instituições e com os considerados marginais e/ou indesejáveis pela sociedade. Depois dessa 

primeira etapa, é preciso colocar os discursos dominantes em confronto com os discursos 

marginais, fazendo emergir o campo de batalha em meio à dispersão discursiva. Segundo Paul 

Veyne, a arqueologia tem como objetivo fazer o “balanço desmistificador” da realidade, 

possibilitando uma nova relação com o mundo que nos cerca (2011, p. 24).  Roberto Machado 

destaca que: 

 
Uma característica fundamental da arqueologia é justamente a multiplicidade de suas 

definições; é a mobilidade de uma pesquisa que, não aceitando se fixar em cânones 

rígidos, é sempre instruída pelos documentos pesquisados. Os sucessivos 

deslocamentos da arqueologia não atestam, portanto, uma insuficiência, nem uma 

falta de rigor: assinalam uma provisoriedade assumida e refletida pela análise. Com 

Michel Foucault é a própria ideia de um método histórico imutável, sistemático, 

universalmente aplicável que é desprestigiada (MACHADO, 1981, p. 14). 

 

 

Edgardo Castro salienta que a “arqueologia é uma história das condições históricas da 

possibilidade do saber”, preocupada com os enunciados e com as formações discursivas (2016, 

p. 40). Sobre a questão do poder é importante destacar que para Foucault, o poder não está 

localizado na figura do Estado, por exemplo, como se pensou na teoria Marxista, mas o poder 

está espalhado, capilarizado e é exercido de maneiras múltiplas pelas diferentes pessoas na 

sociedade.   

 

 
O poder não existe. Quero dizer o seguinte: a ideia de que existe, em um determinado 

lugar, ou emanando de um determinado ponto, algo que é um poder, me parece 

baseada em uma análise enganosa e que, em todo caso, não dá conta de um número 

considerável de fenômenos. Na realidade, o poder é um feixe de relações, mais ou 

menos organizado, mais ou menos piramidalizado, mais ou menos coordenado. [...] 

Se o poder na realidade é um feixe aberto, mais ou menos coordenado (e sem dúvida 

mal coordenado) de relações, então o único problema é munir-se de análise que 

permita uma analítica das relações de poder (MP, 1979, p. 248). 

 

 

Segundo Foucault, o poder cria sujeitos, verdades, pensamentos e subjetividades. O lado 

positivo do poder é muito importante para suas análises, pois elas se colocam críticas à noção 

de que existe um poder que somente reprime e que emana de cima para baixo. Para Foucault, o 
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poder está disseminado de forma capilar na sociedade, podendo ser exercido de diferentes 

maneiras por diversas pessoas. Como afirma Foucault: “o poder, longe de impedir o saber, o 

produz” (MP, pp. 148). Sobre o aspecto positivo do Poder Foucault, destaca:  

 

Se o poder só tivesse a função de reprimir, se agisse apenas por meio da censura, da 

exclusão, do impedimento, do recalcamento, à maneira de um grande superego, se 

apenas se exercesse de um modo negativo, ele seria muito frágil. Se ele é forte, é 

porque produz efeitos positivos no nível do desejo [...] e também no nível do saber. O 

poder, longe de impedir o saber, o produz. Se foi possível constituir um saber sobre o 

corpo, foi através de um conjunto de disciplinas militares e escolares. É a partir de um 

poder sobre o corpo que foi possível um saber fisiológico, orgânico (MP, p. 148-149). 

 

 

Fazer uma leitura outra sobre o Sócrates pela perspectiva foucaultiana do 

acontecimento, da resistência, do pensamento do fora e das vidas que destoam nos é válido para 

tencionar as relações que a atualidade estabelece com o passado, concebendo a construção de 

discursos de verdade sobre Sócrates enquanto um campo de disputa de narratividades. A 

perspectiva foucaultiana quer provocar uma fissura nos discursos consolidados da tradição 

Acadêmica para criar espaços para a possibilidade de um olhar outro para os documentos do 

passado, abrindo a possibilidade de uma escrita da diferença. De acordo com Deleuze, as vidas 

que importam ao Foucault são aquelas que estão à margem: os loucos, os doentes, os 

criminosos.  Sócrates também é uma vida criminosa que se choca com o poder, ao colocar-se 

em risco no tribunal ateniense. 

Não se trata de homens célebres que já possuíam palavra e luz, e se tornaram ilustres 
pelo mal. Trata-se de existências criminais, mas obscuras e mudas, cujo encontro com 

o poder, cujo choque com o poder coloca-os sob as luzes por um instante e faz com 

que eles falem (DELEUZE, 2017, p. 89) 

 

Sócrates é o pontapé do projeto foucaultiano arqueogenealógico, que tem como 

finalidade a crítica ontológica do presente. Sócrates inaugura a vida filosófica como aquela 

comprometida com a coerência entre o que se pensa e como se age. Sendo assim, Sócrates é o 

primeiro na história da filosofia a se preocupar com quem se é e fazer também os outros se 

preocuparem consigo mesmo. Após sua morte teremos a expansão dessa prática filosófica, 

principalmente com o estoicismo e com o cinismo. 

O “acontecimento Sócrates” evidencia uma vida singular, que resiste às formas 

normativas do poder e cria um modelo outro de vida a ser seguido. Foucault faz sua leitura da 

vida de Sócrates a partir da noção de estética da existência. Para entender melhor essa noção 

temos que levar em consideração duas questões pertinentes dos trabalhos foucaultianos da 
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década de 1980: a análise das formas de governamentalidade e do governo de si. Tendo isto em 

vista, podemos afirmar que os problemas de pesquisa foucaultianos deslocam-se da relação do 

governo da cidade e suas microrrelações de poderes dispersos em um domínio de “relações 

estratégicas entre indivíduos e grupos” para o governo de si mesmo, pois para poder governar 

a cidade é preciso realizar um trabalho anterior que é o “governo de si” (RCCF, p. 110). 

Portanto, o problema do bom governo implica no questionamento do como cada um se 

autogoverna. Ou seja, há um deslocamento do governo dos outros para o governo de si que 

pode ser vislumbrado em seus últimos cursos da década de 80 e suas últimas produções (os 

quatro volumes da História da Sexualidade). 
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2.1 “PENSAR O PASSADO CONTRA O PRESENTE” 

 

“Pensar é se alojar no estrato no presente 

que serve de limite: o que é que posso ver 

e o que posso dizer hoje?” (Deleuze) 

 

 

De acordo com Deleuze (2017, p. 127), “pensar o passado contra o presente” é um modo 

de olhar para as experiências do passado não para cataloga-las ou sistematiza-las, mas para 

encontrar no passado experiências difusas, diferentes, arbitrárias, inesperadas, ou seja, uma 

vasta gama de modos de vidas e sistemas políticos outros. Na biografia de Michel Foucault, 

Didier Eribon afirma que toda obra do filósofo poderia ser lida como uma “insurreição contra 

os poderes da ‘normalização’” (1990, p. 12). Foucault quer chamar atenção para como o poder 

organiza, classifica e exclui, criando lugares hierarquizados de saberes. O diagnóstico do 

presente realizado pelo trabalho foucaultiano mostra como o discurso médico, por exemplo, 

constitui-se concomitantemente com o apagamento da fala do doente. 

Quando Foucault se dedica a analisar o modus operandi da psicanálise, como um 

discurso que pede para que o analisando fale tudo ao analista, que não lhe esconda nada em 

nome de sua cura, o filósofo vai identificar que o mesmo discurso que faz falar em nome da 

cura também controla, dita regras e inclui valores. Na proposta de fazer uma “arqueologia da 

psicanálise”, Foucault vai procurar nas práticas confessionais do cristianismo tardio o 

nascimento do discurso sobre a sexualidade (ERIBON, 1990, p. 299). O quarto volume da 

História da Sexualidade, intitulado As Confissões da Carne aborda o assunto na era cristã 

através das práticas confessionais. Todavia, para completar seu trabalho arquegenealógico, 

Foucault diz ser necessário recuar ainda mais no tempo histórico, para uma cultura que não 

prezasse pela ideia de pecado, mas pelo cuidado com a alma, e elege Sócrates como o primeiro 

na história da filosofia preocupado com este cuidado (o exame da consciência). Com isto, os 

quatro volumes da História da Sexualidade tornaram-se “uma história das técnicas, uma 

genealogia do ‘sujeito’ e dos modos segundo os quais ele se constituiu no alvorecer da cultura 

ocidental” (ERIBON, 1990, p. 299).15 

Portanto, os quatro volumes da História da sexualidade tornaram-se a história das 

 
15 Atualmente, tem-se publicados os 4 volumes da História da Sexualidade: A vontade de saber (1976), O uso dos 

prazeres (1984),O Cuidado de Si (1984) e As confissões da carne (publicado em francês em 2017). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1976
https://pt.wikipedia.org/wiki/1984
https://pt.wikipedia.org/wiki/1984
https://pt.wikipedia.org/wiki/2017
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“técnicas de si”, que tiveram início com Sócrates na Antiguidade, mas que prosseguiram com 

o estoicismo de Epiteto e Sêneca. Foucault se dedica a estudar o que ele denomina de: “técnicas 

de si”, “técnicas de vida”, “técnicas de existência”, que se relacionam com o cuidado de si, a 

formação do sujeito e o governo da cidade (HSII, p. 18). Podemos dizer que: “Foucault, como 

Pierre Hadot, considera a questão das técnicas de si como uma perspectiva essencial para a 

leitura da produção filosófica da Antiguidade” (CASTRO, 2016, p. 198). Na introdução da 

História da Sexualidade (Vol 2), Foucault afirma que escreveu uma “história geral das ‘técnicas 

de si” (p. 18), que teve seu início na Antiguidade clássica e vai até os primeiros séculos do 

cristianismo e destaca que: “gostaria de mostrar, agora, de que maneira, na Antiguidade a 

atividade e os prazeres sexuais foram problematizados através da prática de si, pondo em jogo 

os critérios de uma ‘estética da existência’” (HSII, p. 19). Deleuze destaca que os gregos longe 

de ignorarem a interioridade, a individualidade, a subjetividade, “eles inventaram o sujeito, mas 

como uma derivada, como o produto de uma subjetivação. Descobriram a ‘estética da 

existência’, isto é, o forro, a relação consigo, a regra facultativa do homem livre” (2017, p.108). 

Ou seja, “Os gregos não apenas inventaram a relação consigo, eles a ligaram, compuseram e 

desdobraram na sexualidade. Em suma, um encontro, bem fundamentado entre os gregos, entra 

a relação consigo e a sexualidade” (2017, p. 110). 

Cabe destacar que, conjuntamente com a ênfase na Antiguidade, Foucault também se 

aproxima dos trabalhos de Immanuel Kant e sua crítica ao presente, no que ele chama de projeto 

de uma “história crítica do pensamento” ou uma “ontologia histórica de nós mesmos”, que tem 

como objetivo fazer emergir os conflitos de forças que permeiam os eixos das relações de saber, 

poder e ética, os quais são importantes para pensar “como nos constituímos como sujeitos de 

nosso saber; como nos constituímos como sujeitos que exercem ou sofrem relações de poder; 

como nos constituímos como sujeitos morais de nossas ações” (DE4, p. 576) para, então, poder 

fazer com nós mesmos um processo de dessubjetivação para uma ressubjetivação outra. 

A escrita foucaultiana tem como característica interrogar a historiografia consolidada 

pela Academia, colocando em questionamento todo conhecimento sistemático, descritivo e 

consensual, tais como sistemas, períodos, sentidos etc., que tendem a classificar uma 

determinada época, fazendo-nos pensar a partir de um dado referencial conceitual 

historiográfico consolidado pelo saber acadêmico (VEYNE, 2011, p. 21). A concepção de 

história foucaultiana é a de um organismo vivo, produto do campo de batalha discursivo e 

aberto, em que relações de saberes-poderes disputam para alcançar a hegemonia discursiva 

sobre os acontecimentos passados. A escrita de Foucault não tem um método específico a 
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priori, mas vai se construindo na medida em que o trabalho no arquivo vai sendo desenvolvido. 

Além disso, pode-se constatar que método e teoria se entrecruzam no desenrolar do trabalho de 

pesquisa (Idem). Para Foucault, é fundamental a crítica aos referenciais consolidados pela 

Academia e propor uma escrita outra, a fim de promover outras narrativas possíveis, tendo em 

vista a impossibilidade de esgotamentos de discursos acerca de um determinado acontecimento 

do passado. 

 

Mesmo que não esteja oculto, o enunciado não fica visível; ele não se oferece à 

percepção como o portador manifesto de seus limites e de suas características. É 

preciso uma certa conversão do olhar e da atitude para poder reconhecê-lo e considerá-

lo a si mesmo. Talvez ele seja este demasiadamente conhecido que incessantemente 

se furta, talvez ele seja [uma] transparência demasiadamente familiar (AS, p. 145). 

 

Michel Foucault foi um cético, mas seu posicionamento não o fez duvidar da 

singularidade das verdades. Todavia ele duvidava dos dogmatismos e das verdades presentes 

nas formulações de ideias gerais e universais, que tendem a criar sentido e direção à história da 

humanidade. O problema destacado por Foucault é basear-se na ilusão tranquilizadora das 

explicações históricas que nos fazem ver o passado por meio de universais e generalizações. De 

acordo com Paul Veyne: 

 

Ele [Foucault] foi, segundo seu próprio testemunho um cético, que acreditava apenas 

na verdade dos fatos dos inúmeros fatos históricos que preenchem todas as páginas de 

seus livros, e jamais na verdade das ideias gerais. Pois não admitia nenhuma 

transcendência fundadora (VEYNE, 2011, p. 9). 

 

Para Foucault, o que pode ser explicado são as singularidades, os acontecimentos que 

emergem em meio ao caos, acaso e desordem do mundo, mas compreender a verdade das 

singularidades e negar a veracidade dos universais não o faz cair em um relativismo, pois seu 

modo de trabalhar inaugura uma antropologia empírica coerente e organizada na crítica 

histórica. Além de ceticismo filosófico, Paul Veyne também destaca sua posição nominalista. 

 

Foucault é nominalista como Max Weber e como todo bom historiador. 

Heuristicamente, é melhor partir do detalhe das práticas, do que se fazia e se dizia, e 

realizar o esforço intelectual de explicar-lhe o discurso; é mais fecundo (porém mais 

difícil para o historiador e para seus leitores) do que partir de uma ideia geral e bem 

conhecida, pois corre-se então o risco de limitar-se a essa ideia, sem perceber as 

diferenças últimas e decisivas que a reduziram a pó (VEYNE, 2011, p. 21). 

  

O trabalho foucaultiano baseia-se em um positivismo hermenêutico como uma análise 

discursiva. Portanto, “o foucaultismo é, na verdade, uma antropologia empírica que tem sua 

coerência, e cuja originalidade está em ser fundada na crítica histórica” (VEYNE, 2011, p. 10). 
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Tendo estes posicionamentos em vista, podemos destacar que o interesse foucaultiano está em 

estudar o Sócrates a partir do seu modo de vida, ou seja, sua forma de conduzir-se durante toda 

a vida e sua atitude perante à sua sentença de morte.16 As pesquisas de Foucault estão atreladas 

ao campo da contingência e da imanência – nesse aspecto se aproximando dos trabalhos 

nietzscheanos17–, por este motivo, Foucault deixa de lado propositalmente os debates 

metafísicos contidos nos textos greco-romanos e defende um si abordado no nível do discurso, 

que não tem uma essência, não é universal, mas toma formas variáveis e maleáveis, isto é, um 

si que é um efeito das relações de forças, mas que também resiste à elas.  

O interesse de Foucault por Platão e Sócrates acontece em um momento muito 

específico de sua obra, a que podemos chamar de fase da genealogia da ética, no qual Foucault 

está profundamente interessado em analisar o tema do governo de si e dos outros, destacando 

debates importantes sobre as relações entre ética e política nos textos Antigos e que não foram 

abordados por grande parte dos pesquisadores da Antiguidade.  

“Foucault interessa-se particularmente pela obra de Hadot Exercises spirituels et 

philosophie antique (1981)” (CASTRO, 2016, p. 198). No entanto, mesmo sendo um leitor 

explícito dos trabalhos de Pierre Hadot, Michel Foucault recebeu críticas do historiador da 

Antiguidade, que destaca que “parece difícil, de um ponto de vista histórico, admitir que a 

prática filosófica dos estoicos e dos platônicos tenha sido apenas uma relação consigo, uma 

cultura de si, um prazer obtido em si mesmo” (HADOT, 2014, p. 293).  Sobre este ponto Pierre 

Hadot argumenta que 

 

Esse movimento de interiorização é inseparavelmente solidário de um outro 

movimento, em que se é elevado a um nível psíquico superior no qual se encontra um 

outro tipo de exteriorização, uma outra relação com o exterior, uma nova maneira de 

estar-no-mundo e que consiste em tomar consciência de si como parte da Natureza, 

como parcela da Razão universal. Não se vive mais no mundo humano convencional 

e habitual, mas no mundo da natureza. Como eu disse alhures, pratica-se então a 
‘física’ como exercício espiritual (HADOT, 2014, p. 297).  

 

 

A crítica que Hadot faz ao trabalho de Foucault é coerente na medida em que não 

 
16 De acordo com Vera Portocarrero, Foucault não enxerga nos gregos a solução para nossos problemas atuais, 

“até porque, dada a historicidade constitutiva das éticas e das formas de subjetivação, tal transposição seria 

impossível” (2011, p. 48). Sobre este assunto Deleuze afirma que: “nenhuma solução pode ser transposta de uma 

época a outra, mas pode haver usurpações ou invasões de campos problemáticos, fazendo os ‘dados’ de um velho 

problema serem reativados em outros. (talvez haja ainda um grego dentro de Foucault, uma certa confiança numa 

‘problematização’ dos prazeres...)” (DELEUZE, 2004, p. 122). 
17 Foucault afirma: “teria sido possível, e talvez mais honesto, citar apenas um nome, o de Nietzsche, pois o que 

eu digo aqui só tem sentido se relacionado à obra de Nietzsche, que me parece ser, entre os modelos de que 

podemos lançar mão para as pesquisas que proponho, o melhor, o mais eficaz e o mais atual” (VFJ, p. 22). 



36 
 

 

podemos negar que o filósofo francês dissocia a noção de si de um projeto cosmológico de 

entendimento de mundo. Já que Foucault não se interessa em analisar o mundo antigo por uma 

perspectiva metafísica, pois esta análise já foi vastamente elaborada pela tradição de 

pesquisadores. Foucault enfatiza em sua análise as relações que podem ser estabelecidas entre 

ética e política no que tange a questão no governo, por isso ele mobiliza as noções de cuidado 

de si e dos outros.18 Como destaca Foucault sobre seu projeto: 

 

Essa crítica [ontológica e histórica de nós mesmos] não é transcendental e não tem 

por finalidade tornar possível uma metafísica: ela é genealógica em sua finalidade e 

arqueológica em seu método. Arqueológica – e não transcendental – no sentido de que 

ela não procurará depreender as estruturas universais de qualquer conhecimento ou de 

qualquer ação moral possível; mas tratar tanto os discursos que articulam o que 

pensamos, dizemos e fazemos como acontecimentos históricos (DE4, p. 574). 

 

Foucault deixa de lado o debate cosmológico, não por desconhecimento, mas por 

reconhecer que muito já foi dito sobre este assunto. Em sua concepção houve um apagamento 

ao longo do tempo histórico da cultura do cuidado de si e das relações estabelecida entre ética, 

política e estética da existência que é possível encontrar nos textos Antigos. Para Foucault esses 

elementos são de suma importância para uma ontologia crítica da contemporaneidade. Portanto, 

o olhar interessado de Foucault para os gregos destaca textos muito específicos dos diálogos de 

Platão, principalmente, aqueles em que o Sócrates aparece preocupado com o cuidado com a 

alma, mas não no sentido metafísico, no sentido de maneira de agir, um problema ético que se 

relaciona com a política e com a estética da existência. De acordo com Deleuze: 

 

A novidade dos gregos aparece posteriormente aproveitando-se de um ‘deslocamento’ 

duplo: quando ‘os exercícios que permitem governa-se a si mesmo’ se deslocam ao 

mesmo tempo do poder como relações de forças e do saber como forma estratificada, 

como ‘código’ de virtude. Por um lado, há uma ‘relação consigo’ que começa a 
derivar-se da relação com os outros; por outro lado, igualmente, uma ‘constituição de 

si’ começa a derivar do código moral como regra de saber (2017, p. 107) 

 

O olhar interessado e seletivo foucaultiano para a filosofia antiga pode ser uma peça 

fundamental para nos fazer pensar e refletir sobre nós mesmos, na intenção de um pensar 

diferente, em um projeto que visa a construção de novas formas de subjetivação, uma vida outra 

(DE4, p. 574). A morte de Deus e toda crítica da filosofia contemporânea aos conceitos 

metafísicos e universais a fizeram focar na noção de imanência, permitindo-nos ver os inúmeros 

acontecimentos históricos como singulares, sem nenhuma pretensão em se chegar a um 

 
18 Sobre esta questão Deleuze afirma que “É verdade que Foucault nunca deu grande importância ao universal e 

ao eterno: são apenas efeitos maciços ou globais que vêm de certas repartições de singularidades, numa formação 

histórica tal, e sob um determinado processo de formalização” (DELEUZE, 2004, p. 97). 
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universal (VEYNE, 2011, p. 9). Segundo Foucault, “a morte de Deus não nos restitui a um 

mundo limitado e positivo, mas a um mundo que se desencadeia na experiência do limite, se 

faz e se desfaz no excesso que a transgride” (DE1, p. 237).  

Foucault reivindica um lugar outro para a filosofia, que não é apenas o do discurso 

racional que busca a verdade ou estabelece um sistema de pensamento e uma teoria, mas 

também da filosofia enquanto exercício de reflexão, uma prática, um trabalho de si sobre si, 

que tem a intenção deduzir “da contingência que nos fez ser o que somos, a possibilidade de 

não mais ser, fazer ou pensar o que somos, fazemos ou pensamos.” (DE4, p. 574).  

Portanto, esta pesquisa de doutorado concebe a filosofia como uma atividade de pensar 

e refletir a fim de nos dessubjetivar para nos ressubjetivizar de outra forma. O movimento é a 

constante deste exercício filosófico. De acordo com Deleuze, “o pensamento pensa a sua 

própria história (passado), mas para se libertar do que ele pensa (presente) e poder, enfim, 

‘pensar de outra forma’ (futuro)” (2004, p. 127). No próximo tópico analisaremos como 

Foucault descreve o seu trabalho enquanto um exercício filosófico. 
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2. 2 A ESCRITA ENQUANTO “EXERCÍCIO FILOSÓFICO” 

 

Foucault destaca que a sua própria forma de produção textual é um “exercício 

filosófico”, o qual faz mediante a leitura de vários autores, dentre eles, podemos citar Pierre 

Nora, P. Brown, Pierre Hadot, H. Dreyfus e P. Rabinow, Paul Veyne entre outros (HSII, p. 14). 

Na introdução da História da Sexualidade (v. 2), Foucault narra a sua relação próxima com o 

historiador Paul Veyne e sua influência na escrita de seu livro. 

 

P. Veyne ajudou-me constantemente no decorrer desses anos. Ele sabe o que é 

pesquisar o verdadeiro, como historiador da verdade; mas também conhece o labirinto 

em que se entra quando se quer fazer a história dos jogos, entre o verdadeiro e o falso; 

ele é aqueles, raros hoje em dia, que aceitam enfrentar o perigo, para todo e qualquer 

pensamento, que a questão da história da verdade traz consigo. Seria difícil 

circunscrever sua influência sobre esta páginas (HSII, p. 15). 

 

O trabalho de Foucault sobre a Antiguidade recebeu muitas críticas de helenistas e 

latinistas e em uma nota de rodapé, no livro História da sexualidade (v. 2), Foucault situa sua 

pesquisa. 

 

Não sou nem helenista nem latinista. Mas me pareceu que, com bastante cuidado, 

paciência, modéstia e atenção, era possível adquirir familiaridade suficiente com os 

textos da Antiguidade grega e romana: quero dizer, essa familiaridade que permite, de 

acordo com uma prática sem dúvida constitutiva da filosofia ocidental, interrogar, ao 

mesmo tempo, a diferença que nos mantém a distância de um pensamento em que 
reconhecemos a origem do nosso, e a proximidade que permanece a despeito desse 

distanciamento que nós aprofundamos sem cessar (HSII, p. 42) 

 

Foucault denomina seu trabalho de “exercício filosófico” descomprometido com a 

produção de um sistema de pensamento fechado ou uma ética prescritiva (HSII, p.16). A escrita 

filosófica foucaultiana é baseada na ideia de um exercício de reflexão que cria condições de 

existência para o pensamento do novo, construir novas argumentações por meio de diferentes 

associações. Tal como destaca: 

 

Os estudos que se seguem, assim como outros que anteriormente empreendi, são 

estudos de ‘história’ pelos campos que tratam e pelas referências que assumem, mas 

não são trabalho de ‘historiador’. O que não quer dizer que eles resumam ou 
sintetizem o trabalho feito por outros; eles são – se quisermos encará-los do ponto de 

vista de uma ‘pragmática’ – o protocolo de um exercício que foi longo, hesitante, e 

que frequentemente precisou se retomar e se corrigir. Um exercício filosófico: sua 

articulação foi a de saber  em que medida o trabalho de pensar sua própria história 

pode liberar o pensamento daquilo que ele pensa silenciosamente, e permitir-lhe 

pensar diferente (HSII, p. 16). 
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A pluralidade e riqueza do pensamento são traduzidos nesse constante movimento que 

o faz sempre apontar para o diferente, para o pensamento do fora. Se pudermos falar que há 

alguma ética nos trabalhos foucaultianos, é uma ética não normativa que aponta para a abertura, 

a fim de diagnosticar os processos de relações de forças que nos fizeram ser o que somos e 

pensar o que pensamos, para a possibilidade de não mais ser o que somos e pensar o que 

pensamos.  A ficção e invenção são postas em destaque, sem deixar espaço para discursos 

dualistas que contenham conceitos de essências e aparências. Sobre a questão da ficção 

Foucault afirma que 

 

Com relação ao problema da ficção, para mim, é um problema muito importante; e 

me dou conta que nunca escrevi senão ficções. Não quero dizer com isso que esteja 

deixando de lado a verdade. Parece-me que existe a possibilidade fazer trabalhar a 

ficção na verdade, de induzir efeitos de verdade com um discurso de ficção e de fazer 

de modo que o discurso de verdade suscite algo que ainda não existe. Então, 

‘ficciona’. ‘Ficciona-se’ a história a partir de uma realidade política que a faz 

verdadeira, ‘ficciona-se’ uma política que ainda não existe a partir de uma verdade 

histórica” (DE3, p. 236). 

 

Dizer que se escreve ficções não é conceber que o que se produz não tem legitimidade 

nem valor, nem afirmar que não há produção de verdade ou que não há trabalho intelectual ou 

pesquisa minuciosa, mas é deixar evidente a indeterminação inerente ao próprio processo da 

produção discursiva. Em 1984, Foucault se afasta do trabalho produzido pelos historiadores e 

abre o caminho para uma “prática histórico-filosófica” destacando que: 

 

Não é a experiência interior, não são as estruturas fundamentais do conhecimento 

científico, mas não é mais que um conjunto de conteúdos históricos elaborados por aí, 

preparados pelos historiadores e acolhidos todos fatos como fatos. Trata-se, de fato, 

dessa prática histórico-filosófica de fazer sua própria história, de fabricar como por 

ficção a história que seria atravessada pela questão das relações entre as estruturas de 

racionalidade que articulam o discurso verdadeiro e os mecanismos de assujeitamento 

que a eles são ligados, questão, vê-se bem, que desloca os objetos históricos habituais 

e familiares aos historiadores em direção ao problema do sujeito e da verdade que os 

historiadores não se ocupam (QL, p. 48). 

 

 

O trabalho Foucaultiano se estabelece como uma prática de “fabricar como por ficção a 

história”, por meio do estabelecimento de novas relações e configurações. Conceber a escrita 

enquanto ficção é uma posição de enfrentamento crítico ao problema da escrita, da pesquisa e 

da produção de conhecimento. Falar que se escreve ficção é falar dos limites, das indecisões e 

das arbitrariedades das nossas escolhas e recortes de pesquisa. É evidenciar o que há de 

incontornável entre nós e um determinado período histórico, mas não para afirmar o dualismo 
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metafísico de que existe uma verdade a ser encontrada. A posição foucaultiana quer afirmar 

que o que existe são os discursos que ganham força de verdade nos jogos de saberes-poderes. 

O que fazemos é construir narrativas possíveis, que são coerentes, que constituem 

estrategicamente suas fontes, mas sabemos que é uma narrativa possível dentro de várias outras 

que também podem vir a ganhar força de verdade dentro do campo de dispersões discursivas. 

Sendo assim, assumir a ficcionalidade da escrita é evidenciar que só podemos escrever sobre 

um período passado a partir de um lugar limitado, recortado e faltoso. Construímos narrativas 

sobre o passado por meio de um trabalho de arquivo, que já é por si só um ambiente artificial, 

forjado. As narrativas que construímos só são possíveis a partir deste recorte fragmentado do 

passado. De acordo com Philippe Artières:  

 

Dessa forma são as relações de poder que é preciso interrogar. Em um estilo óptico, 

analisado por Michel de Certeau, Foucault identificou os movimentos, as forças que 

não conhecemos e que, não obstante, atravessam nosso presente. Da História da 

loucura na idade clássica (1961) à Vontade de Saber (1976), suas “ficções históricas” 

tinham a mesma mirada: diagnosticar as forças que constituem nossa atualidade e que 

ainda a movimentam. Ele tenta desse modo, provocar “uma interferência entre nossa 
realidade e o que sabemos de passado” (2004, p. 15-16). 

 

 

A perspectiva foucaultiana se compromete em evidenciar a ficcionalidade da escrita, 

pois é uma posição que almeja tornar evidente os problemas que temos ao falar daquilo que já 

não é mais. É importante destacar também o caráter ensaísta e modificador que Foucault 

concebe a atividade filosófica enquanto um exercício de pensar, refletir e criticar. A escrita tem 

a dimensão do exercício filosófico aguçado pela curiosidade que permite a produção da 

diferença, ou seja, possibilita pensar diferente do que se pensava no trabalho do pensamento 

sobre o pensamento. Foucault afirma que:  

 

Quanto ao motivo que me impulsionou [a escrever o livro A História da Sexualidade 

II] foi muito simples. Para alguns, espero, esse motivo poderá ser suficiente por ele 

mesmo. É a curiosidade – em todo caso, a única espécie de curiosidade que vale a 

pena ser praticada com um pouco de obstinação: não aquela que procura assimilar o 

que convém conhecer, mas a que permite separar-se de si mesmo. 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? 

Existem momentos na vida onde a questão de saber se se pode pensar diferentemente 

do que se pensa, e perceber diferentemente do que se vê, é indispensável para 

continuar a olhar ou a refletir. Talvez me digam que esses jogos consigo mesmo têm 

que permanecer nos bastidores; e que no máximo eles fazem parte desses trabalhos de 
preparação que desaparecem por si sós a partir do momento em que produzem seus 

efeitos. Mas o que é filosofar hoje em dia – quero dizer, a atividade filosófica senão o 

trabalho crítico do pensamento sobre o próprio pensamento? Se não consistir em 

tentar saber de que maneira e até onde seria possível pensar diferentemente em vez de 
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legitimar o que já se sabe? Existe sempre algo de irrisório no discurso filosófico 

quando ele quer, do exterior, fazer a lei para os outros, dizer-lhes onde está a sua 

verdade e de que maneira encontrá-la, ou quando pretende demonstrar-se por 

positividade ingênua; mas é seu direito explorar o que pode ser mudado no seu próprio 

pensamento, através do exercício de um saber que lhe é estranho. O "ensaio" – que é 

necessário entender como experiência modificadora de si no jogo da verdade, e não 

como apropriação simplificadora de outrem para fins de comunicação – é o corpo vivo 

da filosofia, se, pelo menos, ela for ainda hoje o que era outrora, ou seja, uma "ascese", 

um exercido de si, no pensamento (HSII, p. 15-16).  

 

Portanto, vemos a importância de se pensar a escrita filosófica enquanto um ensaio que 

possibilita a experiência de modificar a si mesmo. Uma atividade de pensar, refletir e construir 

novos significados para si. Podemos dizer que Foucault faz uma escrita das “condições 

históricas dos enunciados, suas condições de emergência, a lei de sua coexistência com outros” 

(CASTRO, 2016, p. 21). Sendo assim, o importante é ter um olhar crítico para os enunciados 

encontrados na análise das diferentes fontes investigadas, analisando as condições de 

possibilidade de emergência de um determinado enunciado em detrimento de outro. Entender 

o campo dos discursos, como um campo de batalha de saberes-poderes é o que possibilita 

realizar o diagnóstico do presente, como uma atitude crítica, como um modo de se viver.  

O diagrama19 elaborado por Foucault enaltece as relações de forças que estão em 

perpétuo devir, destacando que “toda força já é relação, isto é, poder” (DELEUZE, 2004, p. 

78).20 A luta por uma subjetividade outra perpassa o campo da resistência ao poder-saber que 

nos moldou em uma determinada forma, ou seja, a luta é um trabalho de resistir àquilo em que 

o poder nos transformou, em busca de uma nova relação de subjetivação, em um trabalho de si 

sobre si. Portanto, a aposta da crítica da filosofia de Michel Foucault implica uma vida que 

resiste e luta pela criação de novas formas de existir. 

O posicionamento foucaultiano é uma filosofia crítica a ideia de identidade. Na 

Arqueologia do saber encontramos a famosa frase de Foucault, que afirma: “não me pergunte 

quem sou e não me diga para permanecer o mesmo” (AS, p. 20). Esta postura da abertura para 

o pensamento diferente enquanto uma posição filosófica pertinente ao trabalho foucaultiano é 

encontrada em muitas passagens, como a que ele diz: “não, não, eu não estou onde você me 

 
19 De acordo com Deleuze, Foucault analisa os períodos de longa duração históricos e considera os “diagramas” 

como lugares de mutações em que podemos encontrar diferentes regimes de saber. Desse modo, podemos pensar 

em “diagrama grego”, “diagrama medieval” e assim por diante. Deleuze afirma que “o diagrama, enquanto 

determinação de um conjunto de relações de forças, jamais esgota a força, que pode entrar em outras relações e 

dentro de outras composições” (DELEUZE, 2004, p. 95). 
20 Quando nos remetemos ao vocabulário foucaultiano, temos que destacar que o poder não está no campo somente 
da repressão, mas ele também incita, suscita e produz, de modo que o poder não tem uma forma que alguém possa 

deter, mas é algo que atravessa a todos na sociedade, sendo exercido nas suas diversas escalas de micro e macro 

poderes. 
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espreita, mas aqui de onde o observo rindo” (AS, p. 19). Conforme afirmou Philippe Artières, 

“Foucault, como repetiu várias vezes, escrevia para não ter mais rosto” (2016, p. 27).  A atitude 

filosófica adotada por Foucault é consoante com a sua própria filosofia, na medida em que ele 

sempre reivindicou para si o imperativo de não ser mais o mesmo, ou seja, a sua filosofia é um 

“exercício filosófico” em que a mudança é a condição necessária de abertura para novas formas 

de pensamentos. Em entrevista para Paul Rabinow, Michel Foucault destaca que: 

 

Já fui tido como anarquista, esquerdista, marxista ostentoso ou dissimulado, niilista, 

neoliberal etc. [...] nenhuma destas caracterizações é importante em si mesma; mas, 
se tomando em conjunto, elas significam algo. E admito que gosto do que significam. 

É verdade que não gosto de me identificar e me divirto com a diversidade das maneiras 

como tenho sido julgado e classificado. Algo me diz que depois de tantos esforços, 

em direções variadas, um lugar mais ou menos aproximado deveria ter sido finalmente 

encontrado para mim (PV, p. 19-20). 

 

Foucault vai destacar a multiplicidade de lugares em que seu trabalho já foi classificado, 

mas essa dificuldade tem muito a dizer sobre sua filosofia. Deleuze também chama atenção 

para este posicionamento foucaultiano quando lê a introdução do livro A história da 

Sexualidade (v. 2) no velório de Michel Foucault, em 29 de junho de 1984 (ERIBON, 1990, p. 

309): o que é “atividade filosófica senão o trabalho crítico do pensamento sobre o próprio 

pensamento? Se não consistir em tentar saber de que maneira e até onde seria possível pensar 

diferentemente em vez de legitimar o que já se sabe?” (HSII, p. 15). Portanto, fazer a história 

das problematizações das possibilidades de um pensar diferente e das vidas que destoam das 

normas e valores dominantes é propor uma filosofia que reivindica o lugar do nômade, do 

pensamento em movimento. Sendo assim, o Sócrates é um acontecimento porque ele não 

somente efeito das relações de saberes-poderes de sua época, mas ele é também uma vida que 

resiste e cria algo novo, uma nova forma de viver, uma estética da existência. Sobre a questão 

da resistência podemos destacar a passagem na qual Foucault desenvolve sua posição acerca 

deste tema:  

 

recuso-me a responder à questão que às vezes me propõem: "Ora, se o poder está por 

todo lado, então não há liberdade." Respondo: se há relações de poder em todo o 
campo social, é porque há liberdade por todo lado. Mas há efetivamente estados de 

dominação. Em inúmeros casos, as relações de poder estão de tal forma fixadas que 

são perpetuamente dessimétricas e que a margem de liberdade é extremamente 

limitada (DE4, p. 720). 

 

 

Portanto, se há relações de poderes por todo o lado também há possibilidades de 

resistências. O sujeito foucaultiano é entendido enquanto efeito das relações de forças, mas 

sempre implicando a possibilidade de resistir e a abertura para novas formas de subjetivação. 
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O sujeito foucaultiano é fluido, plástico e aberto. Para Foucault, a resistência é criativa, a 

resistência é uma arte. Sobre as relações de poder e a resistência, Foucault destaca: 

 

Essas relações de poder são, portanto, móveis, reversíveis e instáveis. Certamente é 

preciso enfatizar também que só é possível haver relações de poder quando os sujeitos 

forem livres. Se um dos dois estiver completamente à disposição do outro e se tornar 
sua coisa, um objeto sobre o qual ele possa exercer uma violência infinita e ilimitada, 

não haverá relações de poder. Portanto, para que se exerça uma relação de poder, é 

preciso que haja sempre, dos dois lados, pelo menos uma certa forma de liberdade. 

Mesmo quando a relação de poder é completamente desequilibrada, quando 

verdadeiramente se pode dizer que um tem todo poder sobre o outro, um poder só 

pode se exercer sobre o outro à medida que ainda reste a esse último a possibilidade 

de se matar, de pular pela janela ou de matar o outro. Isso significa que, nas relações 

de poder, há necessariamente possibilidade de resistência, pois se não houvesse 

possibilidade de resistência – de resistência violenta, de fuga, de subterfúgios, de 

estratégias que invertam a situação –, não haveria de forma alguma relações de poder” 

(SPP, p. 276-277). 
 

 

Foucault faz uma diferenciação entre relações de poder e relações de dominação. Se não 

é uma relação de dominação, se ainda cabe ao outro algum grau de liberdade, então, é possível 

resistir.21 Para Foucault, as vidas que resistem são aquelas que se confrontam com o poder, 

como o exemplo do Sócrates no Tribunal. De acordo com Deleuze (2017, p. 109) “A ideia 

fundamental de Foucault é a de uma dimensão da subjetivação que deriva do poder e do saber, 

mas que não depende deles”. Ou seja, o sujeito sempre tem a possibilidade de resistir já que a 

dimensão da subjetividade é onde impera a potência do não.  

 No próximo tópico da tese desenvolveremos as relações entre a atopia socrática, o 

pensamento do fora e a estética da existência.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
21 Eu penso que a resistência é um elemento das relações estratégicas nas quais se constitui o poder. A resistência 

se apoia, na realidade, sobre a situação à qual combate. No movimento homossexual, por exemplo, a definição 

médica de homossexualidade constituiu-se em um instrumento muito importante para combater a opressão da qual 

era vítima a homossexualidade no fim do século XIX e início do XX. Esta medicalização, que foi um meio de 

opressão, tem sido também um instrumento de resistência, já que as pessoas podem dizer: “se somos doentes, 

então por que nos condenam, nos menosprezam?”, etc. É claro que este discurso nos parece hoje bastante ingênuo, 
mas para a época ele foi muito importante” (SPP, p. 269). 
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2. 3 A ATOPIA SOCRÁTICA E O “PENSAMENTO DO FORA”  

 

Para Foucault, Sócrates inaugura uma filosofia que convida a uma reflexão sobre quem 

se é, ele faz um convite de autotransformação aos seus discípulos. De acordo com Pierre Hadot: 

“desde Sócrates, a opção por um modo de vida não se situa no fim do processo da atividade 

filosófica, como uma espécie de apêndice acessório, mas, bem ao contrário, na origem, em uma 

complexa interação entre a reação crítica e as outras atitudes existenciais” (1999, p. 17). E este 

voltar-se a si não significava uma conduta egoísta de permanência e manutenção de um si, mas 

uma atividade de abertura a não ser mais quem se é para transformar-se em outra coisa, uma 

prática que estava inserida em um projeto político que visava à passagem do cuidado de si para 

o cuidado com os outros, e, consequentemente, para o governo da cidade.  

O cuidado de si é uma atitude ativa de reflexão sobre si mesmo, sobre que tipo de 

opiniões habitam sua alma e fazem tomar decisões justas ou injustas, e, por isso, esse cuidado 

relaciona-se com o outro e com o campo de atuação político, pois são as pessoas que ocupam 

cargos públicos de comando e vão decidir a forma de como vão governar os outros. Portanto, 

Foucault destaca que o cuidado de si é uma determinada forma de olhar, sendo preciso 

“converter o olhar do exterior, dos outros, do mundo, etc., para ‘si mesmos’” (HS, p. 12). No 

entanto, este não é um projeto fácil de ser feito e demanda muito tempo, sendo assim, “ocupar-

se consigo, portanto, é ocupação de toda uma vida, de toda a vida” (HS, p. 85-86). 

Dentro da perspectiva foucaultiana de análise, partimos da concepção de que o 

“acontecimento Sócrates” inaugura um modo de vida muito particular, que cria uma nova forma 

de viver e acaba afetando a vida de seus discípulos e amigos, tornando-se um exemplo a ser 

seguido pela posteridade. Alice Haddad destaca que no diálogo Fedro Sócrates “se autointitula 

um átopos, não como alguém que está ou parece estranho, mas alguém que é estranho (ou 

extravagante, como traduz Robin)” (2012/13, p. 202). Sócrates denomina-se um átopos pela 

consciência que tinha de seu não-lugar na pólis. Essa mesma estranheza é também 

compartilhada por seus contemporâneos helenos, sendo a atopía um atributo que lhe é atribuído 

para dizer quem ele é. Segundo Alice Haddad: 

 

podemos observar que é qualificada de átopos aquela coisa que causa em alguém, sem 

querer e já sendo redundante, certa estranheza. O que queremos acrescentar com isso 

é que a qualificação de átopos passa por um estado de alma ou de espírito de 

desconcerto, ou de perplexidade, ou até de constrangimento. Alguém passa por esse 

processo de estranhamento antes de qualificar algo de átopos, sendo, então, o adjetivo 

a expressão de uma impressão que remete mais ao estado do emissor do que à própria 
coisa (2012/13, p. 201). 
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A estranheza de Sócrates o coloca no não-lugar daquele que é definido pela sua própria 

impossibilidade de definição. Sócrates é alguém sem um lugar passível de definição.22 Ele não 

é um professor, já que afirma não ter nada a ensinar, pois desconhece o que seja a sabedoria, 

mas provoca os atenienses a se examinarem, instiga-os a refletirem sobre suas crenças e 

opiniões.  

Nesta tese de doutorado, seguiremos a interpretação desenvolvida, mais profundamente, 

por Gilles Deleuze em seu livro intitulado Foucault acerca da noção do “pensamento do fora” 

e concebemos que Sócrates inaugura uma nova forma de pensar que se reveste em um modo 

singular de agir. Sócrates é esse representante do pensamento do fora não segue as normas 

sociais vigentes e instaura o novo. O pensamento do fora pertence ao dentro, mas ao mesmo 

tempo está fora porque instaura um acontecimento inesperado, rompendo com a ordem até 

então existente. De acordo com Deleuze, “o impensado não está no exterior, mas no centro do 

pensamento, como impossibilidade de pensar que duplica ou escava o fora” (DELEUZE, 2004, 

p. 104). Nesse sentido, Sócrates representaria o pensamento do fora, pois seu modo de agir e 

pensar criam um lugar outro na história do pensamento ocidental, entretanto, ele também está 

dentro da pólis ateniense. Esse não-lugar, esse lugar estranho, essa atopia emerge de dentro da 

própria cidade grega. Segundo Deleuze, “o pensamento do fora”, esse “lugar outro” é 

justamente onde a resistência se faz presente. Sobre a questão do fora, Deleuze destaca que: 

 

O fora é sempre a abertura para o futuro, com o qual nada acaba, pois nada nunca 
começou – tudo apenas se metamorfoseia. A força, nesse sentido, dispõe de um 

potencial em relação ao diagrama no qual está presa, ou de um terceiro poder que se 

apresenta como a capacidade de ‘resistência’ (DELEUZE, 2004, p. 95). 
 

O fora é uma abertura para o novo, o desconhecido, o impossível de policiar. De acordo 

com Tatiana Levy, o fora em Foucault está relacionado à despersonificação do sujeito e o 

surgimento do “ser da linguagem”. Para Foucault “a experiência do fora se dá como 

possibilidade de resistência ao domínio do saber e poder, ou seja, como criação de uma nova 

forma de pensamento que questiona e ultrapassa as ‘verdades’ de cada época histórica” (2011, 

p. 12).23 Foucault concebe o pensamento como uma atividade crítica que se faz às normas e 

valores sociais de uma determinada época:  

 

 
22 “A sabedoria cheia de malícia é a do Sócrates dançando que aparece no Banquete de Xenofonte, é a do Sócrates 

brincalhão e irônico que põem em cena os diálogos de Platão, é o filósofo amante da vida do qual fala Hölderlin 

em seu poema ‘Sócrates e Alcibíades’” (HADOT, 2014, p. 122). 
23 Sobre o tema da explosão do eu ou da “morte do autor”, Maurice Blanchot destaca que “é sempre necessário 

lembrar ao romancista que não é ele quem escreve sua obra, mas que ela se busca através dele e que, por mais 

lúcido que deseje ser, ele está entregue a uma experiência que o ultrapassa” (2005, p. 239). 



46 
 

 

O pensamento se caracteriza por ser totalmente diferente do conjunto de 

representações que fundamentam um certo comportamento, assim como do domínio 

de atitudes que podem determinar esse comportamento. O pensamento não é o que 

habita determinada conduta e lhe confere um sentido; é aquilo que permite a uma 

pessoa distanciar-se de certa maneira de agir e reagir, adotá-la como objeto de 

pensamento e questioná-la quanto ao seu significado, suas condições e seus objetivos. 

O pensamento é a liberdade com relação ao que se faz, o movimento pelo qual se toma 

distância desse fazer, constituindo-o como objeto e refletindo sobre ele como 

problema (PV, p. 23-24). 

 

 

A atividade de pensar é a atividade de resistir e criar outras formas de vida. A resistência 

é uma ação criativa de existir de modos outros. A relação de Foucault com alguns literatos, 

como Maurice Blanchot, Antonin Artaud e Georges Bataille é fundamental para o 

desenvolvimento do problema do pensamento do fora e da ideia da experiência-limite como 

“aquelas formas de experiência que, em vez de serem consideradas centrais, valorizadas 

positivamente numa sociedade, são consideradas como experiências fronteiriças, a partir das 

quais coloca-se em xeque aquilo que vulgarmente se considera como aceitável” (EAB, p. 

227).24 O Préface à la transgression é uma homenagem à obra de Bataille, no qual Foucault 

afirma: 

 

Talvez a emergência da sexualidade em nossa cultura seja um acontecimento com 

múltiplos valores: ela está ligada também à morte de Deus e a esse vazio que ela deixa 

nos limites de nosso pensamento; ela está ligada também ao surgimento, ainda que 
surdo e tateante, de uma forma de pensamento no qual a interrogação acerca do limite 

substitui a busca da totalidade e no qual o gesto da transgressão substitui o movimento 

das contradições (DE1, p. 248). 

 

Para Blanchot, escrever implica uma impossível verossimilitude intrínseca à própria 

experiência criativa. Por isso, tanto escrever quanto filosofar implicam estar na posição de 

contramão do mundo, no lugar do fora, que ao mesmo tempo é e não é. A literatura não é da 

ordem da interiorização, mas de um passo em direção ao fora. Ela constitui o fora de toda obra. 

A verdade apresenta-se como impossibilidade de dizer e por isso que escrevemos 

incessantemente. Podemos fazer o paralelo da escrita com a filosofia, tal como Sócrates, relata 

no diálogo de Platão intitulado Górgias ao dizer que é a filosofia que fala nele e por ele: “é ela 

[a filosofia], meu caro amigo, que não cessa de dizer-me o que me ouves expor nesse momento 

 
24 Michel Foucault reflete sobre a ideia do “pensamento do fora” a partir das análises de Maurice Blanchot (2011). 

O romancista defende a tese de que a literatura cria sua própria realidade proveniente do desconhecido, da 

obscuridade, da experiência do vazio e da negação, ou seja, do fora. A preocupação de Blanchot é com o processo 
de criação, ou seja, o que precede e possibilita o evento da escrita. Para ele, a literatura não exprime nem descreve 

o mundo palpável das relações sociais, mas transgride o mundo, ela está no lugar da negação do mundo, apontando 

para o imaginário, sendo uma potência geradora que não se submete às regras da vida. 
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[...] foi ela que disse tudo isso que pareceu absurdo” (PLATÃO, Górgias, 482a-c). Tanto a 

linguagem quanto a filosofia ganham vida autônoma, ultrapassando o autor e lançando-se para 

fora, mesmo estando dentro.25 Cito uma entrevista de Foucault sobre esse tema: 

 

[...] a importância de Lacan reside no fato de que ele mostrou como, através do 

discurso do enfermo e dos sintomas de sua neurose, são as estruturas, o próprio 

sistema da linguagem – e não o sujeito – que falam... Antes de toda existência humana 

haveria já um saber, um sistema que redescobrimos... 

Pergunta: Mas então que produz esse sistema? 

Resposta: O que é esse sistema anônimo sem sujeito, o que é quem pensa? O ‘eu’ 

explodiu – veja a literatura moderna –, é a descoberta do ‘há’. Há um ser. De certo 

modo volta-se ao ponto de vista do século XVII, com esta diferença: não colocar o 

homem no lugar de Deus, mas um pensamento autônomo, do saber sem sujeito, do 
teórico sem identidade (FOUCAULT apud ERIBON, 1990, p. 165). 

 

Michel Foucault quer defender a inexistência de um “eu” que pensa enquanto uma 

identidade singular, racional e consciente, mas que algo pensa em nós, a linguagem nos 

ultrapassa e ganha vida própria com a nossa morte. Logo, escrever sobre o “acontecimento 

Sócrates” é falar sobre uma experiência singular que ultrapassou os limites dele próprio. Na 

década de 70, Michel Foucault esteve fortemente ligado às reflexões de Nietzsche e a questão 

sobre a morte de Deus suscitou no filósofo o debate acerca da morte do homem (ERIBON, 

1990, p. 165). Neste sentido, quando falamos de “acontecimento Sócrates” não estamos falando 

somente do personagem Sócrates em sua materialidade, mas do acontecimento discursivo que 

Sócrates inaugura como sua forma singular de estar no mundo, cuja vida e morte provocou 

efeitos inesperados na história da filosofia.  Sócrates é o representante da vida filosófica 

entendida como uma arte de existir. Podemos notar, como o pensamento do fora se relaciona 

com a ideia de criação de sentidos para a vida. No próximo tópico analisaremos as relações 

entre Nietzsche e Foucault sobre o tema da estética da existência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Para Schlegel (2011), a filosofia não é comunicável, por isso temos que assumir um certo fracasso em nosso 

discurso. O texto só pode ser considerado bem-sucedido se ele se autodestruir, já que a autodestruição é 

autocriação. 
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2.4 A ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA: DIÁLOGOS ENTRE NIETZSCHE E FOU-

CAULT 

 

Segundo Foucault, a “estética da existência” tem por base saber como “governar sua 

própria vida para dar-lhe a forma mais bela possível (aos olhos dos outros, de si mesmo e das 

gerações futuras para aqueles que poderá servir de exemplo)”, tendo por objetivo “constituir-se 

a si mesmo como um artífice [ouvrier] da beleza de sua própria vida” (DE4, p. 646).  O tema 

das “artes de existência” é importante para investigar sob quais problematizações de pesquisa 

Foucault aproxima-se do mundo antigo. Sobre este tema, ele destaca que: 

 

Deve-se entender, com isso, práticas refletidas e voluntárias através das quais os 

homens não somente se fixam regras de conduta, como também procuram se 

transformar, modificar-se em seu ser singular e fazer da sua vida uma obra que seja 

portadora de certos valores estéticos e responda a certos critérios de estilo. Essas “artes 
de existência”, essas “técnicas de si”, perderam, sem dúvida, uma certa parte de sua 

importância e de sua autonomia quando, com o cristianismo, foram integradas no 

exercício do poder pastoral e, mais tarde, em práticas de tipo educativo, médico ou 

psicológico (HSII, p. 17-18). 

 

A estética da existência foucaultiana compartilha do posicionamento Friedrich 

Nietzsche (1844-1900), que critica a possibilidade da elaboração de juízo de valor sobre a vida 

e destaca que justamente a partir da falta de sentido que se torna possível para experiências 

singulares inventarem um sentido único, digno e memorável para suas próprias existências, mas 

explicitando a ficcionalidade contida na ideia de criação de sentido. Dito de outra forma, é 

justamente porque não podemos fazer um juízo de valor único e universal sobre a vida que é 

possível inventar sentidos para ela. De acordo com Nietzsche, quando alguém afirma que a vida 

é boa ou ruim, só fala sobre si mesmo, criando um juízo relativo sobre o sentido da vida, pois 

a vida em si mesma é impossível de ser concebida enquanto um valor. Sobre este assunto, 

Friedrich Nietzsche destaca: 

 
Os juízos de valor sobre a vida, a favor ou contra, não podem, em definitivo, ser 

verdadeiros nunca: unicamente têm valor como sintomas, unicamente interessam 

como sintomas – em si próprias tais juízos são disparates. Há que alargar totalmente 

os dedos para ela e esboçar a intenção de agarrar esta surpreendente finesse, que o 

valor da vida não pode ser fixado (CI, 2, § 2, p. 26). 

 

Foucault admite, valendo-se de Nietzsche, que não existe uma ordem da vida humana, 

ou de nossa maneira de ser, ou da natureza humana à qual possamos nos referir para julgar ou 

avaliar os modos de vida, “existem apenas diferentes ordens impostas pelos homens ao caos 

primitivo, segundo sua vontade de potência” (TAYLOR, 1989, p. 113). Michel Foucault 
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aproxima seus trabalhos acerca da noção da estética da existência do filósofo alemão Friedrich 

Nietzsche, quem concebe a arte como uma criação fundamental para que possamos viver:26  

 

A arte deve antes de tudo e primeiramente embelezar a vida, portanto, fazer com que 

nós próprios nos tornemos suportáveis e, se possível, agradáveis uns aos outros: com 
essa tarefa em vista, ela nos modera e nos refreia, cria formas de trato, impõe aos 

indivíduos leis ao decoro, do asseio, de cortesia, de falar e de calar no momento 

oportuno. A arte deve, além disso, ocultar ou reinterpretar tudo o que é feio, aquele 

lado penoso, apavorante, repugnante que, a despeito de todo esforço, irrompe sempre 

de novo, de acordo com o que é próprio à natureza humana: deve proceder desse modo 

especialmente em vista das paixões e das dores e angústia da alma e, no inevitável e 

irremediavelmente feio, fazer transparecer o significativo (HHII, §174). 

 

 

Nietzsche questiona-se sobre o tema da arte desde suas primeiras publicações. No 

Nascimento da Tragédia, o filósofo alemão afirma que a arte é uma atividade verdadeiramente 

metafísica que se realiza a partir do conflito de impulsos antagônicos (apolíneo e dionisíaco). 

O artista precisa do sonho e da embriaguez para criar. De um lado temos Apolo, que é a força 

artística que dá ordem ao caos, símbolo de toda a energia plástica, que impõe a lei e regula a 

vida. Do outro lado, temos a desmesura de Dioniso, que destrói e rasga o véu do princípio da 

individuação, fazendo com o que homem se confronte com a força indomável da natureza. 

Contudo, há um deslocamento da filosofia nietzschiana no que diz respeito ao tema da 

arte. Em Humano, demasiado humano, Nietzsche busca tirar o véu metafísico da arte e a 

aproxima cada vez mais da vida e dos homens, em direção à possibilidade de criação de vidas 

belas. Desse modo, assumir as rédeas da sua existência é sair da posição contemplativa e 

adquirir os hábitos e atributos de criador, ou seja, ser artista de sua própria existência, criando 

uma vida bela, como uma obra de arte. Segundo o filósofo, é preciso levar em consideração 

duas questões: a arte de se pôr em cena frente a si mesmo e como alguém se torna o que é.  

Portanto, a vida enquanto criação artística já implica a evidenciação do caráter fictício 

da ideia de sentido da vida. Conceber a vida como invenção ficcional é entender que se tem a 

possibilidade de inventar para si mesmo uma existência única, exemplar e memorável. Para 

tanto, é preciso levar a sério a máxima de que não podemos levar a vida tão a sério, ou seja, é 

preciso rir de si, estranhar-se e também admirar-se para ter uma relação inventiva consigo 

mesmo. Como Nietzsche mesmo destaca: 

 

 
26 Nos escritos da Gaia Ciência e Humano, demasiado humano, Nietzsche se distancia da ideia metafísica de arte 

para aproximá-la da vida, como uma força criativa, afirmadora da existência, a fim de pensar na possibilidade de 

se criar uma vida bela (GC, §107; HHII, §174). 
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Como fenômeno estético a existência ainda nos é suportável, e por meio da arte nos 

são dados olhos e mãos e, sobretudo, boa consciência, para poder fazer de nós mesmos 

um tal fenômeno. Ocasionalmente precisamos descansar de nós mesmos, olhando-nos 

de cima e de longe e, de uma artística distância, rindo de nós ou chorando por nós; 

precisamos descobrir o herói e também o tolo que há em nossa paixão pelo 

conhecimento, precisamos nos alegrar com a nossa estupidez de vez em quando, para 

poder continuar nos alegrando com a nossa sabedoria (GC, §107). 

 

 

Para Foucault, Sócrates é o criador de uma arte de existir muito singular, a vida 

filosófica, e por esta vida ele se diz disposto a morrer. O problema acerca da vida que vale a 

pena ser vivida aparece mais fortemente exemplificada no processo que levou Sócrates à 

condenação. Sócrates justifica racionalmente sua escolha pela morte, pois seus amigos já 

haviam arquitetado todo um plano de fuga, todavia o filósofo recusava-se a fugir valendo-se de 

argumentos racionais e morais de que fugir seria uma ação injusta. No diálogo Críton, Sócrates 

refuta a ideia do amigo de que seria melhor fugir que morrer, usando o lógos para justificar que 

a morte em si não é um mal de que se devesse fugir a qualquer custo. Sócrates afirma que o 

verdadeiro mal é cometer injustiças. Logo, viver uma vida injusta é muito pior do que a morte 

por uma condenação injusta.27 

Em vários diálogos de Platão destaca-se a preocupação com a vida virtuosa. Tanto na 

Apologia de Sócrates quanto no diálogo Críton, Sócrates está preocupado com o modo de vida 

a ser vivido. Ele toma como princípio que o que importa é viver bem (eû zên), que é o mesmo 

que viver belamente (kalôs), que consiste na vida virtuosa em busca da verdade e por meio do 

exame de si e dos outros. Pierre Hadot destaca que Sócrates demonstra que é “possível atribuir 

a si mesmo, livremente, a obrigação de obedecer às leis” (2016, p. 173). Logo, Sócrates cria um 

sentido para sua existência que segue segundo uma regra moral. Foucault encontrou na figura 

de Sócrates os traços de uma “estética da existência”, que ele relacionou com a noção de arte 

da existência (CV, p. 141). 

 
A arte da existência e o discurso verdadeiro, a relação entre a existência bela e a 

verdadeira vida, a vida na verdade, a vida pela verdade [...] A emergência da vida 

verdadeira no princípio e na forma do dizer verdadeiro (dizer a verdade aos outros, a 

si mesmo, sobre si mesmo e dizer a verdade sobre os outros), vida verdadeira e jogo 

do dizer verdadeiro é esse o tema, o problema que gostaria de estudar (CV, p. 142). 
 

A vida enquanto criação artística precisa ser sempre reinventada, ser produzida pela 

constante reflexão crítica de seus atos. Nesta tese defendemos a hipótese que Sócrates impôs a 

 
27 No diálogo Górgias de Platão, Sócrates também defende a tese de que sofrer uma injustiça é um mal menor que 

cometer uma injustiça (PLATÃO, Górgias, 521d-e). 
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si mesmo um sistema de conduta ético pelo qual sofre consequências graves, como a sua 

condenação à morte por decisão da maioria. Mesmo sabendo que seu modo de vida lhe traria 

problemas, Sócrates não deixa se abalar pelo medo da morte e abraça a vida examinada e 

parresiástica como a melhor forma de viver. Interpelar as pessoas e fazê-las reverem suas 

opiniões, a fim de que elas pudessem se libertar das opiniões falsas era a sua missão, que 

prezava pelo melhoramento das almas dos atenienses. Em uma passagem na Apologia de Platão, 

Sócrates afirma: 

 

Outra coisa não faço senão perambular pela cidade para vos persuadir a todos, moços e 

velhos, a não vos preocupardes com o corpo nem com riquezas, mas a pordes o maior 

empenho no aperfeiçoamento da alma, insistindo em que a virtude não é dada pelo 

dinheiro, mas o inverso: da virtude é que provém a riqueza e os bens humanos em 

universal, assim públicos e particulares. Se com semelhantes ensinamentos eu corrompo 
a mocidade, é que são, realmente, prejudiciais. Estará falando à toa quem falar que eu 

ensino coisa diferente” (PLATÃO, Apologia 30a-c) 

 

Sócrates escolheu a sua forma de viver, negligenciando vantagens cívicas e cargos 

políticos. O filósofo destaca que viveu na pobreza para se dedicar à filosofia: 

 

Com uma ocupação tão absorvente, nunca me sobrou tempo para realizar nada de 

importância, nem com relação aos negócios da cidade nem com meus assuntos 
particulares, vivendo, isso sim, em extrema pobreza, por encontrar-me a serviço do 

deus [théos] (PLATÃO, Apologia, 23b-c).  

 

Foucault destaca que o filósofo ateniense teria agido de maneira condizente com seus 

princípios éticos, ou seja, Sócrates agiu como ele próprio escolheu viver e não recuou mesmo 

diante do risco da perda de sua vida, pois, como o próprio Sócrates afirma no diálogo Críton: 

“o que mais importa não é viver, porém viver bem” (PLATÃO, Críton, 48 b). No próximo 

capítulo analisaremos mais profundamente o sentido que Sócrates deu a sua própria existência, 

deixando evidenciado desde já o caráter ficcional de sentido da vida em uma perspectiva 

conceitual foucaultiana herdeira de Nietzsche acerca de estética da existência. 
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3 A MISSÃO DIVINA DO EXAME SOCRÁTICO  
 

“O que mais importa não é viver, porém viver bem” 
(PLATÃO, Críton, 48b) 

 

No curso A Hermenêutica do Sujeito (1981-1982), Michel Foucault destaca que a atitude 

do cuidado de si aparece no pensamento filosófico em torno da figura de Sócrates, 

principalmente, nos diálogos de Platão Primeiro Alcibíades e Laques, mas destaca-se o episódio 

que ocorre nas Memoráveis de Xenofonte, em que Sócrates pergunta a Eutidemo28 se ele 

prestou atenção à inscrição gravada no templo de Delfos; e, caso tenha feito isto, se se 

preocupou, lendo o "conhece-te a ti mesmo", em saber quem era (XENOFONTE, Memoráveis, 

4, 2, 24). Segundo Foucault, “Sócrates é o homem do cuidado de si” (HS, p. 10), ou seja, alguém 

preocupado em questionar-se sobre quem se é, colocando o si do sujeito como objeto de 

investigação e aprimoramento.29 

Sócrates começou a interpelar os transeuntes depois que seu amigo Querefonte foi 

perguntar ao Oráculo de Delfos qual grego era mais sábio que o filósofo, e eis que Oráculo 

profetiza que ninguém é mais sábio que Sócrates. No diálogo de Platão, Sócrates narra este 

momento:  

 

Decerto conhecestes Querefonte. Foi meu amigo de infância e também vosso, amigo 

do povo ateniense; participou de vosso recente exílio e retornou convosco para pátria. 

Sabeis perfeitamente como era Querefonte e como se apaixonava quando empreendia 

alguma coisa. Assim, de uma feita, estando em Delfos, atreveu-se a consultar o 

oráculo. Como vos pedi, senhores, não vos exalteis. Perguntou, de fato, se havia 

alguém mais sábio que eu. Ora, a Pítia respondeu que ninguém era mais sábio. A esse 

respeito seu irmão poderá confirmar o que vos digo, visto já ter ele falecido 

(PLATÃO, Apologia, 21a-b).30 

 

Após ouvir de seu amigo a profecia do Oráculo, Sócrates duvida que seja o homem mais 

sábio da Antiguidade e parte em busca de encontrar o verdadeiro sábio de sua época, iniciando 

sua missão divina do exame. Sócrates entende receber de Apolo a missão de encontrar um 

 
28 Eutidemo, filho de Dioclés (PLATÃO, Banquete,222b). Não se deve confundi-lo nem com o Eutidemo do 

diálogo homônimo, o sofista; nem com o filho de Céfalo, da República.” Para a distinção entre os três Eutidemos 

(conferir: NAILS, 2002, pp.151-152). 
29 Foucault usa os significantes “homem” e “sujeito” para falar de Sócrates, mesmo sabendo que este último é um 

termo problemático em se tratando da Grécia antiga, pois o significante remete a uma noção de individualidade 

moderna que não estava presente no mundo Antigo. Para se referir às diferenciações do que podemos chamar  

“sujeito” na Antiguidade e na Idade Moderna Foucault faz uma diferenciação predicativa, no entanto, utiliza o 

mesmo significante para ambos os casos. 
30 Na versão de Xenofonte, “Querefonte interrogava a meu respeito o oráculo de Delfos, respondeu Apolo inexistir 

homem mais sensato, independente, justo e sábio que eu” (XENOFONTE, Apologia, II, 14-15).  
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homem sábio e de fazer com que as pessoas reflitam sobre o que é a sabedoria, desse modo, 

examinando as opiniões que carregam em suas almas e que as fazem agirem com justiça ou 

com injustiça.  De acordo com Pierre Hadot:  

 

A tarefa de Sócrates, que foi confiada, diz a Defesa, pelo oráculo de Delfos, isto é, em 

última instância, pelo deus Apolo, será fazer que os outros homens tomem consciência 

de seu próprio não saber, de sua não sabedoria. Para realizar essa missão, Sócrates 

agirá como quem nada sabe, isto é, com ingenuidade. É a famosa ironia socrática: a 

ignorância dissimulada, o ar cândido com o qual, por exemplo, ele investigou para 

saber se havia alguém mais sábio que ele (HADOT, 1999, p. 51). 

 

Depois que Sócrates inicia a sua busca por um homem sábio, primeiro grupo de pessoas 

interrogadas foram os políticos. Segue o relato do filósofo sobre este momento: 

 

no decurso de nossa conversação, quis parecer-me que ele passava por sábio para 

muita gente, mas principalmente para ele mesmo, quando, na verdade, estava longe 

de sê-lo. De seguida, procurei demonstrar-lhe que ele se considerava sábio sem o ser, 

do que resultou atiçar contra mim seu ódio e de muitas pessoas presentes (PLATÃO, 

Apologia, 21c-d). 

 

Depois dos políticos, Sócrates vai em busca de examinar os poetas, sobre os quais 

Sócrates afirma que “em pouco tempo aprendi com os poetas que não é por meio da sabedoria 

que eles fazem o que fazem, mas por uma espécie de dom natural e em estado de inspiração, 

como se dá com os adivinhos e profetas” (PLATÃO, Apologia, 22c). E, por fim, ele interroga 

os artesãos. Como segue o relato: 

 

Tinha plena consciência de eu não sabia, por assim dizer, absolutamente nada; e estava 

convencido de que eles todos conheciam muitas e belas coisas. Nesse ponto não me 

enganara, conheciam, realmente, muitas coisas que eu ignorava, sendo nisso, 

precisamente, mais sábios do que eu. Contudo, atenienses, quer parecer-me que esses 

meritórios artífices padeciam do mesmo defeito dos poetas: pelo fato de cada um deles 

conhecer a fundo determinada profissão, julgavam-se também proficientes nas 

questões mais abstrusas, donde estragar esse defeito fundamental de todos a sabedoria 

de cada um. Daí ter perguntado a mim mesmo, com referência ao oráculo e da 

ignorância de todos, ou ser como eles, sob ambos os aspectos? A resposta dada a mim 

mesmo e ao oráculo era melhor ser o que sou realmente” (PLATÃO, Apologia, 22d-

e). 

 

 

Sócrates destaca que nesse processo criou muitos inimigos, como frisa nessa colocação: 

“Ora, esses indivíduos, assim examinados, zangam-se comigo em vez de se zangarem com eles 

mesmos e espalham que um celerado de nome Sócrates anda a corromper os moços” (PLATÃO, 
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Apologia, 23c-d). No diálogo Apologia de Platão, Sócrates destaca que não teve êxito em sua 

busca por um homem sábio: 

 
Com raríssimas exceções, os indivíduos tidos na mais alta conta foram os que me 

pareceram mais deficientes quando examinados de acordo com o preceito da 

divindade, enquanto outros, considerados em geral como inferiores, se afiguravam de 

mais claro entendimento. Precisarei relatar-vos toda a minha peregrinação e os 

trabalhos por que passei, para chegar à conclusão de que o oráculo era irrefutável 

(PLATÃO, Apologia, 22a-b). 

 

 

John Bussanich afirma que o propósito da dialética socrática é purificar a mente de falsas 

crenças e guiar a alma em direção ao divino (2006, p. 200). Todos os que foram interrogados 

por Sócrates acreditavam ter um conhecimento que não tinham. Para Sócrates era melhor a 

consciência da própria ignorância do que acreditar saber algo que não se conhecia. Sócrates 

também sabia que sua atitude de demostrar aos outros suas próprias incoerências poderiam lhe 

causar problemas, ao que ele afirma: “um homem de algum valor deve considerar unicamente, 

quando age, se o que ele faz é justo ou não, se ele se condiz como um homem de coração ou 

como um covarde” (PLATÃO, Apologia, 28b).  O que Sócrates faz é mostrar corajosamente 

que as pessoas não sabem o que acham que sabem. Frédéric Gros destaca que: 

 

O que dizia Sócrates ao passante com quem cruzava na praça pública? Meu caro 

amigo, como és belo, como és culto, como te vejo honrado por todos os lados na 

cidade. Como te amo, isso me alegra. Mas só uma pergunta, só uma inquietação. Vejo-

te aí, respeitado por todos, vejo-te cuidando de tua saúde, de tua fortuna, de tua 

reputação. Mas diz-me: cuidas de ti mesmo? Esse tempo que passas a te preocupar 

com teu corpo, com teus bens, com tua carreira não te faz esquecer a ti mesmo? 

(GROS, 2018, pp. 112-113) 

 

 

Ao desconfiar do que disse o Oráculo e sair em sua missão de buscar o verdadeiro sábio 

Sócrates acaba confirmando a profecia do Oráculo e tendo que admitir que os deuses são os 

únicos verdadeiramente sábios (PLATÃO, Apologia, 23a-c). Sócrates afirma:  

 

Mas o que eu penso, senhores, é que em verdade só o deus é sábio, e que com esse 

oráculo queria ele significar que a sabedoria humana vale muito pouco e nada, 

parecendo que não se referia particularmente a Sócrates e que se serviu do meu nome 
apenas como exemplo, como se dissesse, homens, o mais sábio dentre vós é como 

Sócrates, que reconhece não valer, realmente, nada no terreno da sabedoria 

(PLATÃO, Apologia, 23a-c). 

 

Depois do fracasso de sua busca, ele mesmo conclui ser o mais sábio entre os homens, 

justamente, pela consciência que tinha de sua própria ignorância. Sócrates afirma “egò gàr dè 
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oúte méga oúte smikrón sýnoida emautô sophòs ón” – “pois eu, de fato, concebo para mim 

mesmo, que não sou nem muito nem pouco sábio” (PLATÃO, Apologia, 21b-c, tradução 

minha).  Podemos dizer que os diálogos socráticos não contêm sistema doutrinal único e 

consolidado, mas possuem o ensinamento de um método argumentativo que tem por objetivo 

provocar a reflexão pela destruição de crenças constituídas por valores vulgares do senso 

comum ou àquelas oriundas da tradição, como por exemplo, o valor afirmativo da poesia como 

paideía. Sócrates admite sua sabedoria das pequenas coisas, ou seja, um conhecimento 

propriamente humano, limitado em comparação aos deuses.31 De acordo com Alexandre Koyré: 

 
Pelas suas perguntas insidiosas e precisas, pela sua dialética impiedosa e subtil, 

Sócrates depressa nos demonstra a fraqueza dos argumentos de seu interlocutor, o 

infundado das suas opiniões, a inanidade das suas crenças... mas logo que, sem fôlego, 

este se volta contra Sócrates e lhe pergunta por sua vez: ‘E tu, Sócrates, que pensas?’ 

Sócrates foge à resposta. O seu papel não é dizer-nos, emitir opiniões e formular 
teorias. O seu papel é examinar os outros. Quanto a si próprio, a única coisa que sabe 

é que nada sabe (1988, p. 10). 

 

De acordo com Foucault (1984), a parresía socrática não é política, se concebermos a 

concepção de política restrita ao campo da ação institucional como uma fala pública para toda 

a cidade. O que o filósofo pratica é uma parresía ética ou filosófica, já que se desenvolve em 

meio a uma conversa a dois ou em um grupo restrito de pessoas.  Segundo Foucault: 

 

A busca que Sócrates empreende é uma busca [que tem em vista] saber se o oráculo 

disse a verdade. Sócrates quer ter a prova do que disse o oráculo. Ele faz questão de 

submeter o oráculo a uma verificação. E emprega para designar a modalidade dessa 

busca (zétesis), uma palavra característica, que é importante. É a palavra elégkhein, 
que quer dizer interrogatório, opor-se ao que alguém disse para saber se o que foi dito 

se confirma ou não (CV, p. 75). 

 

 Todavia esse agir voltado a almas individuais tem uma relação indireta com o 

bem maior da cidade, pois, na medida em que todos passassem a cuidar de si mesmos, a cidade 

seria melhor governada e por conseguinte seria um lugar melhor. Podemos dizer que a boa 

cidade é um reflexo do bom governo de um governante, que ao se governar bem, governa bem 

os outros.  No diálogo de Platão, temos uma reflexão de Sócrates sobre exame feito com as 

pessoas: 

 
31 Tanto nos Diálogos de Platão, quanto nas Memoráveis de Xenofonte, Sócrates se revela confiante na existência 

dos deuses. Como se destaca nesta citação: “crês-te um ser dotado de certa inteligência e negas existir algo 

inteligente fora de ti, quando sabes não teres em seu corpo senão uma parcela da vasta extensão da terra, uma gota 

da massa das águas, e que tão somente uma parte ínfima da imensa quantidade de elementos, entra na organização 
do teu corpo? Pensas haver açambarcado uma inteligência que conseguintemente inexistia em qualquer outra parte, 

e que esses seres infinitos em relação a ti em número e grandeza sejam mantidos em ordem por força inteligente?” 

(XENOFONTE, Memoráveis, I, IV, 8-9).  
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Depois, ao retirar-me, falava a sós comigo: mais sábio do que este terei de ser 
realmente. Pode bem dar-se que, em verdade, nenhum de nós conheça nada belo e 

bom; mas este indivíduo, sem saber nada, imagina que sabe, ao passo que eu, sem 

saber, de fato, coisa alguma, não presumo saber algo. Parece, portanto, que nesse 

pouquinho eu o ultrapasso em sabedoria, pois embora nada saiba, não imagino saber 

alguma coisa. Depois deste procurei outro, que passava por ser mais sábio, ainda, do 

que o primeiro; porém sempre com idêntico resultado. Desse modo, tornava-se 

também odiado por ele e por muitos outros (PLATÃO, Apologia, 21d-e). 

 

O filósofo colocava-se na missão de busca, prova e cuidado (zétesis, exétasis, 

epiméleia). A zétesis é o “primeiro momento da veridicção socrática (a busca). Exétasis é o 

exame da alma, a confrontação da alma e a prova das almas. Epiméleia é o cuidado de si” (CV, 

p. 80). O exame trata de confrontar as almas examinadas com a alma de Sócrates, como se alma 

do filósofo fosse a “pedra de toque (básanos) da alma dos outros” (CV, p. 77). Com isso, 

Sócrates vai instituir um lugar outro para a fala filosófica, marcado justamente pelo discurso 

que não visa a lisonja daqueles que exercem o poder, nem agradar a multidão, já que o 

compromisso filosófico é com o exame das opiniões e a busca pela verdade, mas para isso é 

preciso ter coragem de falar a verdade, de valer-se da parresía, colocando-se em risco de vida 

ao se dirigir a quem exerce o poder. 

 No próximo tópico analisaremos de que modo Michel Foucault se interessa em 

analisar a noção de parresía, quais são seus usos perigosos e qual a relação estabelecida entre 

Sócrates e discurso verdadeiro.  
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3.1 A PARRESÍA E SEUS PERIGOS 

 
todo homem que escolheu um posto, por considerá-lo o mais 

honroso, ou que nele tenha sido colocado por seus superiores, aí 

terá de permanecer, segundo penso, na hora do perigo, sem 

pensar mais na morte ou no quer que seja do que na desonra 

(PLATÃO, Apologia, 28d-e). 
 

Em seus trabalhos, Michel Foucault destaca que chegou ao problema da parresía a partir 

das questões levantadas por suas análises entre sujeito e verdade, mas que no curso A Coragem 

de Verdade (1984) ele está mais interessado no discurso que “o sujeito é capaz de dizer sobre 

si mesmo” (CV, p. 5) e, para que houvesse tais falas de si, fazia-se necessária a presença do 

outro. Desse modo, “o outro que escuta, o outro que incentiva a falar e que fala ele próprio” 

(CV, p. 6). Esse “outro” pode ser o filósofo de profissão ou qualquer pessoa, mas, 

necessariamente, alguém com a honra inabalável (CV, p. 7). Foucault (1984) salienta que 

mesmo que a palavra parresía não conste no texto Apologia de Sócrates de Platão, podemos 

encontrar seu sentido nele.  

As pesquisas foucaultianas apontam para uma grande quantidade de falas de si na 

antiguidade greco-romana. Essas falas francas vão ser objeto de sua investigação na década de 

1980. “A parresía é, portanto, o ‘dizer tudo’, mas indexado à verdade, não ocultar nada da 

verdade, dizer a verdade sem mascará-la com o que quer que seja” (CV, p. 11). Em 1981, 

Foucault afirma em um curso dado em Louvain, que estudar o dizer verdadeiro como um 

trabalho etnológico é investigá-lo enquanto uma prática social, ou seja, “estudá-lo como arma 

nas relações entre indivíduos, estudá-lo como modificador de poder naqueles que falam, enfim, 

como elemento dentro de uma estrutura institucional” (MFDV, p. 18). 

Foucault destaca que a palavra parresía teria aparecido pela primeira vez nos textos de 

Eurípides como o direito de falar publicamente, de exprimir sua opinião sobre os assuntos de 

interesse da cidade (CV, p. 33). Na tragédia Íon, de Eurípides, o drama narra a história de um 

jovem exilado, porém detentor de direitos pelo seu nascimento, que deve voltar para sua terra 

e lá exercer o direito de tomar a palavra e falar livremente. De acordo com Ernani Chaves:  

 

Foucault procura mostrar, em especial na análise da tragédia intitulado Íon, a 

íntima ligação entre a parrêsia e a reorganização sócio-política da Grécia, que 

culminará na experiência democrática, com todas as implicações aí 

decorrentes, incluindo, por exemplo, a manutenção do privilégio ao cidadão, 

considerando sob esta designação apenas os gregos de nascimento, do direito 

ao “franco falar” (2013, p. 21) 
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 Nas tragédias, a parresía somente podia ser exercida pelos bem-nascidos e honrados da 

cidade. Nas peças é constante a figura dos personagens estrangeiros que demarcam o horror 

que é não ter voz na cidade e ter que seguir os comandos de outras pessoas.32 Logo, podemos 

notar que o uso inicial da parresía é um direito e privilégio de um determinado grupo 

aristocrático. Segundo Foucault: 

 

A isegoria é o direito de falar, o direito estatutário de falar. É o fato de que, em 

função do que é a constituição da cidade (sua politeía), cada um tem o direito 

de dar sua opinião, mais uma vez, seja para se defender nos tribunais, seja pelo 

voto, seja até, eventualmente, tomando a palavra. Esse direito de palavra é 

constitutivo da cidadania, ou também é um dos elementos da cidade. A 

parresia, por sua vez, está bem ligada tanto à politeía (à constituição da cidade) 

como à isegoria. É evidente que não pode haver parresía se não há esse direito 

de os cidadãos tomarem a palavra, darem sua opinião por meio do voto, 

testemunhar na justiça, etc., Portanto, para que haja parresía, é necessária essa 

politeía que dá a cada um o direito igual de falar (a isegoria). Mas a parresía 

é algo diferente. Não é simplesmente o direito constitucional de tomar a 
palavra. É um elemento no interior desse âmbito necessário da politeía da 

democrática que dá a todos o direito de falar, permite que os indivíduos 

adquiram certa ascendência uns sobre os outros. [...] A isegoria define 

simplesmente o marco institucional no qual a parresía vai atuar como sendo 

livre e, consequentemente, corajosa atividade de alguns que se adiantam, 

tomam a palavra, tentam persuadir, dirigem os outros, com todos os riscos que 

isso comporta” (GSA, p. 145). 

 

Nos textos filosóficos e políticos do século IV a.C., Atenas vangloriava-se por ser o 

lugar em que era possível tomar a palavra e falar publicamente para um maior número de 

pessoas, e essa pretensão ateniense de superioridade frente aos outros regimes de governo foi 

muito criticada pela sua periculosidade, na medida em que é dado a qualquer um o direito de 

falar, de dizer o que lhe convém, pois a pessoa que faz uso deste direito se expõe ao risco de 

vida. Foucault destaca a crítica contida na República de Platão (livro VIII), os problemas 

ocasionados em uma cidade em que é permitido a todos falarem livremente os seus interesses 

particulares.  

 
Assim, nessa liberdade parresiástica, entendida como latitude a todos e a cada um de 

falar (bons e maus oradores, homens interessados e homens devotos à cidade), 

discurso verdadeiro e discurso falso, opiniões úteis e opiniões nefastas ou nocivas, 
tudo isso se justapõe, se entrelaça no jogo da democracia (CV, p. 36). 

 

 

A democracia seria supostamente o lugar privilegiado da parresía. No entanto, é onde 

sua prática propicia o risco à ordem da própria cidade e também coloca em perigo aquele que a 

 
32 A parresía aparece em algumas peças de Eurípides: como As Fenícias, Hipólito, As Bacantes, Íon e outras (CV, 

p. 33). 
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exerce. Desse modo, vemos o próprio Sócrates, na Apologia de Platão, destacar o risco que 

corre ao falar contrariamente aos interesses da maioria, ao dizer que: “se há muito tempo eu me 

tivesse ocupado com os negócios públicos, há muito, também, já teria deixado de existir, sem 

ter sido de nenhuma utilidade nem para vós nem para mim” (PLATÃO, Apologia, 31d-e).  

Foucault faz uma diferenciação entre ética e política para o uso da parresía, querendo enfatizar 

o distanciamento proposital de Sócrates com relação à ocupação de cargos públicos no governo 

democrático ateniense.  Segundo Foucault, Sócrates não quer exercer a parresía política, “ele 

não ousa publicamente, apresentando-se ao povo, dar conselhos a cidade” (CV, p. 71). Todavia, 

quer ocupar-se da parresía ética, aquela que se ocupa individualmente com a alma de cada 

cidadão da pólis ateniense (CV, 1984). Mas temos que nos questionar, será que Sócrates não 

exerce a parresía política por medo da morte? Para esta questão, Foucault responde “sim e 

não”: 

 
Evidentemente, não, insisto, não é por medo da morte e para escapar desta que 

Sócrates renunciou à atividade política. E no entanto pode-se dizer: sim, é por causa 

desses perigos que ele se absteve, não por medo da morte, mas porque se tivesse se 

metido em política teria morrido, e tendo morrido não teria podido – é o que ele diz 

no texto – ser útil a si mesmo e aos atenienses (CV, p. 74). 

 

Mesmo contra a sua vontade, Sócrates teve que atuar na esfera pública. Foucault destaca 

dois episódios, que estão narrados na Apologia de Sócrates de Platão (32b-e), em que Sócrates 

posicionou-se contra a decisão da maioria, mesmo correndo o risco da perda da própria vida. O 

primeiro aconteceu por volta de 406 a. C., no período que vigorava a democracia ateniense, 

quando Sócrates foi escolhido buleuta, ou seja, ele era um dos membros sorteados que 

compunham o Conselho dos Quinhentos, um tribunal popular composto por 501 membros para 

julgar crimes sem sangue.33 E naquele momento deveria julgar os dez generais, que haviam 

sido vencedores na batalha de Arginusas, mas que por várias razões não teriam ajudado a 

socorrer os náufragos que foram arrebatados ao mar após uma tempestade.34  

Os acusadores afirmaram que os generais não quiseram ajudar a salvar os náufragos e 

levaram alguns supostos sobreviventes, que só teriam sobrevivido por terem se abrigado num 

bote destinado à farinha. Após estas acusações, o povo exigia que o voto fosse in bloco para 

 
33 Sócrates ocupou o cargo de prítane, ou seja, ele era um dos cinquenta delegados das dez tribos do Conselho dos 

Quinhentos. “Os prítanes reuniam-se no pritaneu e tinham suas refeições oferecidas pelo Estado, juntamente com 

os funcionários públicos e os cidadãos que recebiam tal privilégio por terem prestado serviços relevantes à pátria. 

Pritania era o período de tempo que durava uma bulé, dividida em dez seções correspondentes às dez tribos que 
ficavam no poder por turnos” (CANFORA, 2003, p. 24). 
34 Dentre os generais acusados estavam amigos e parentes de Alcibíades, figura neste momento impopular em 

Atenas (CANFORA, 2003, p. 24). 
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todos os generais, decisão que se colocava contra as leis atenienses. O povo soberano levado 

pela comoção dos supostos sobreviventes reivindicava o direito de estar acima das leis e fazer 

cumprir a sua vontade (XENOFONTE, Helênicas, I, 7, 12). 

De início a maioria dos prítanes se colocou contra o modelo de votação in bloco, mas 

diante da pressão exercida pela maioria, além das ameaças de que seriam julgados junto com 

os generais, a maioria dos prítanes apoiou a decisão do demo. No entanto, Sócrates, amparado 

nas leis, votou contra o modo como o julgamento estava sendo conduzido, posicionando-se 

contráriamente ao desejo da maioria. Sócrates teria feito a declaração de que “não faria nada 

que não estivesse de acordo com a lei” (XENOFONTE, Helênicas, I, 7, 15). Luciano Canfora 

afirma que Sócrates ficou muito mal visto pelos atenienses após sua posição ousada em 

“afrontar a tese da superioridade do ‘demo’ sobre a ‘lei’” (2003, p. 27). Vemos nesse episódio 

o perigo que é agir na contramão do desejo da maioria em um regime democrático. Sobre este 

acontecimento, Sócrates ainda relata que mais tarde os próprios atenienses se arrependeram da 

decisão tomada (PLATÃO, Apologia, 32b-e). 

O segundo episódio aconteceu no governo da tirania dos Trinta, quando Sócrates e mais 

quatro atenienses foram incumbidos da missão de levar Leão de Salamina35 para ser executado 

e eis que Sócrates desobedece essa missão e vai para casa, pois estava certo de que essa era a 

única ação que poderia tomar. No diálogo Apologia de Platão ele comenta esse ocorrido ao 

dizer que “nessa ocasião demonstrei de novo, não com palavras, mas por atos, que morrer – se 

a expressão é um tanto rústica – não me preocupa no mínimo e que meu empenho exclusivo 

consistia em não praticar ação injusta ou ímpia” (PLATÃO, Apologia, 32d-e). 

No diálogo Górgias de Platão, Sócrates afirma não ser um político (473e-474a), por não 

se interessar em ocupar cargos públicos e discursar para a maioria. Sócrates também não 

reconhece no lugar da política institucional como o lugar da “verdadeira arte política” 

(PLATÃO, Górgias, 521d), visto que a política institucional coloca em cena os discursos 

destinados para a adulação da multidão. A crítica de Sócrates consiste na ideia de que o orador, 

ao discursar, não visa o bem da cidade, nem o melhoramento das almas dos atenienses, mas à 

legitimidade da maioria ao fazer um discurso de adulação. Nesse sentido a oratória é uma arte 

que simula a justiça, por promover a crença no justo, mas não está comprometida com o justo, 

o bom o belo. A retórica é uma arte adulatória por satisfazer os desejos das multidões. Sendo 

assim, afirma Sócrates, “a retórica é a arte da persuasão, e que todo o seu esforço e exclusiva 

finalidade visa apenas a esse objetivo” (PLATÃO, Górgias, 453a-b). Neste mesmo diálogo, 

 
35 Era um dos generais condenados no episódio das Arginusas (CANFORA, 2003, p. 27). 
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Sócrates afirma ser o único político.  A princípio pode parecer contraditório, mas há uma 

diferenciação do que Sócrates caracteriza como a política como vinha sendo praticada na pólis 

ateniense e o que ele afirma ser a “verdadeira arte política” (PLATÃO, Górgias, 521d). E desta 

última, Sócrates seria o único praticante. Tal como afirma: 

 

Creio ser um dos poucos atenienses, para não dizer o único, que se dedica à verdadeira 
arte política e que ninguém mais, senão eu, presentemente a pratica. Visto nunca 

entabular conversação com qualquer pessoa com o intuito de adquirir-lhe as boas 

graças e só ter em mira o que é mais útil, não o mais agradável. (PLATÃO, Górgias, 

521d-e). 
 

A “verdadeira arte política” tem como finalidade o melhoramento das almas, ou seja, 

corrigir seus males. A justiça seria o lugar para a correção dos males que afetam a alma e fazem 

com que as pessoas ajam injustamente. Sócrates elenca alguns males da alma, tais como: 

irracionalidade, injustiça, ignorância, covardia, insensatez, desregramento, apetites 

desenfreados, miserabilidade, dentre outros (PLATÃO, Górgias, 507d-e). A punição é um bem, 

pois visa a livrar a alma do mal (477e). Logo, a política é um certo cuidado com a alma, tendo 

como finalidade a saúde da mesma. “Quem castiga comete uma ação bela, e a pessoa punida 

sofre essa mesma ação” (PLATÃO, Górgias, 476e- 477a).  

Tanto na democracia quanto na tirania o lugar do parresiasta é marcado pelo perigo 

constante de risco de vida. Na esfera pública ou privada, Sócrates é alguém que arrisca a sua 

vida para agir da maneira que lhe parece ser a mais justa, em prol da coerência de viver 

conforme o que ele acredita ser o melhor, como fazem os parresiastas, vivendo a vida na 

coragem da verdade. Ele não age visando seu benefício próprio ou por medo de condenação, 

mas de acordo com o exame das opiniões e em busca da justiça. De acordo com Foucault: “o 

filósofo, como conselheiro político, só tem que intervir quando as coisas vão mal, quando há 

uma doença [...]. E aí terá ao mesmo tempo de diagnosticar em que consiste o mal da cidade, 

de aproveitar o momento para intervir e restabelecer a ordem das coisas” (GSA, p. 214). 

A atitude parresiástica desagrada a maioria, sendo perigosa para quem a pratica, pois a 

cidade não tolera a crítica, desejando a oratória dos lisonjeadores e bajuladores, tanto no regime 

democrático, quanto no tirânico. O problema da parresía na democracia está, justamente, na 

complicação em distinguir “o bom e o mau orador, o discurso que diz a verdade e é útil a cidade, 

do discurso que diz a mentira, lisonjeia e vai ser nocivo” (CV, p. 40). Foucault afirma que o 

lugar privilegiado da parresía encontra-se no regime em que se tem a figura do príncipe e do 

conselheiro. É claro que o risco nunca é suprimido totalmente, mas nessa relação mais próxima, 
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em que o conselheiro não é qualquer pessoa, em que existe um princípio de diferenciação ético, 

a parresía consegue exercer a sua função de modo mais eficaz e sem tantos riscos. 

Foucault destaca que a crise da parresía democrática no pensamento grego do século 

IV relaciona-se com o “princípio de isomorfismo ético-quantitativo”, que é justamente a 

oposição entre o governo da multidão e o governo da minoria, associado com a noção de 

governo dos melhores e o governo dos piores. Esta questão perpassa vários diálogos de Platão 

(Apologia e Críton, por exemplo) . Se os melhores são raros, ou seja, poucos, logo a democracia 

só pode ser o governo dos piores, já que a democracia seria o regime no qual “não os melhores, 

e sim os mais numerosos (hoi polloí) que tomam as decisões” (CV, p. 42).36 

Então temos a oposição entre a vontade da multidão, que age em prol do seu próprio 

bem, causando o mal da cidade, e a vontade dos melhores, que buscam o bem e agem pensando 

no que é útil para a cidade e não governam em benefício próprio. Foucault destaca que na 

democracia, em que qualquer um pode falar a verdade, o exercício da parresía é muito mais 

perigoso. Então, para que a verdade seja dita, institui-se um jogo parresiástico sob a forma de 

chantagem: “vou lhes dizer a verdade, corro o risco de vocês me punirem, isso provavelmente 

os impedirá de me punir e me permitirá dizer a verdade (CV, p. 41).37 É impossível estudar a 

noção de parresía política sem pensar a “relação de poder e seu jogo entre sujeito e verdade” 

(CV, p. 9). Essa noção tem uma correlação com a “esfera da ética pessoal” e com a “constituição 

do sujeito moral” (CV, p. 9). Ao dizer a verdade, o parresiasta corre o risco extremo da perda 

da própria vida: 

 
O sujeito, [ao dizer] essa verdade que marca como sendo sua opinião, seu pensamento, 

sua crença, tem de assumir certo risco, risco que diz respeito à própria relação com a 

pessoa a quem se dirige. Para que haja parresía é preciso que, dizendo a verdade, se 

abra, se instaure e se enfrente o risco de ferir o outro, de irritá-lo, de deixá-lo com 

raiva e de suscitar de sua parte algumas condutas que podem ir até a mais extrema 

violência (CV, p. 12). 

 

Quando o jogo da parresía é jogado a dois, há, de um lado, o interlocutor que assume o 

risco de dizer a verdade (coragem de verdade) e, do outro, o receptor que respeita a pessoa que 

assume o risco do falar franco, de modo que nesse jogo destaca-se a coragem de quem fala e de 

quem escuta. Podemos dizer que a parresía se estabelece diante da “coragem da verdade 

naquele que fala e assume o risco de dizer, a despeito de tudo, toda a verdade que pensa, mas 

 
36 O problema da maioria perpassa vários textos de Platão, como acontece no diálogo Críton, quando o amigo de 

longa data de Sócrates encontra-se preocupado com sua reputação, pois segundo Críton a maioria julgá-lo-á mal 
por permitir que Sócrates venha a morrer. 
37 Sobre esse tema, Foucault cita a Terceira Filípica (§3), em que Demóstenes critica os lisonjeadores e destaca o 

próprio risco que corre em fala em dizer a verdade, a maneira dos parresiastas. 
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também a coragem do interlocutor que aceita receber como verdadeira a verdade ferina que 

ouve” (CV, p. 13). 

 
o parresiasta é de fato aquele que assume o risco de questionar sua relação com o outro 

e até sua própria existência dizendo a verdade, toda a verdade, contra todos e contra 

tudo, por outro lado, aquele a quem essa verdade é dita – quer se trate do povo reunido 

que delibera sobre as melhores decisões a tomar, quer se trate do Príncipe, do tirano 

ou do rei a que é preciso dar conselhos, quer se trate do amigo que você guia –, este 

(povo, rei, amigo), se quiser desempenhar o papel que lhe propõe o parresiasta 

dizendo-lhe a verdade, [deve] aceitá-la por mais desagradável que sejam para as 

opiniões estabelecidas na Assembleia, para as paixões ou os interesses do Príncipe, 

para a ignorância ou a cegueira do indivíduo (CV, p. 13-14). 

 

Segundo Foucault, o sujeito parresiástico é uma sentinela de si, e a filosofia seria uma 

arma usada para o melhoramento individual e coletivo. A filosofia, portanto, era concebida 

como um instrumento de transformação de si e a ética seria uma técnica, ou seja, um exercício. 

Desse modo, Sócrates teria sido a pessoa que mais se preocupou em propagar o cuidado de si.   

A parresía é uma atitude, um modo de ser, de se portar, de conduzir a si mesmo. O Sócrates 

átopos de Foucault é justamente quem incomodava os atenienses, que os deixavam inquietos, 

que muitas vezes o chocavam com sua conduta.  

No próximo tópico analisaremos as relações entre cuidado de si e conhecimento de si e 

o porquê de Foucault conceber Sócrates como o “homem do cuidado de si” (HS, p. 10). 
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3.2 SÓCRATES, O HOMEM DO CUIDADO DE SI 

 
Morrer – se a expressão não é um tanto rústica – não 

me preocupa no mínimo, e que meu empenho 

exclusivo consistia em não praticar ação injusta ou 

ímpia (PLATÃO, Apologia, 32d-e). 
 

No curso A Hermenêutica do Sujeito, Michel Foucault inicia tratando da inscrição 

délfica gnôthi seautón (“conhece-te a ti mesmo”) e para interpretar tal prescrição, Foucault se 

vale das leituras de Roscher e Defradas38, não para fazer um exame minucioso dessa inscrição, 

mas para marcar a importância do acoplamento, ou como o próprio Foucault denomina, da 

“subordinação” do “conhece-te a ti mesmo” “ao preceito do cuidado de si” na cultura antiga 

(HS, p. 6). 

Ao eleger a supremacia e anterioridade necessária do “cuidado de si” em relação ao 

“conhece-te a ti mesmo”, Foucault salienta que a prescrição délfica não estava inserida em uma 

formulação do conhecimento de si “como fundamento da moral, nem como princípio de uma 

relação com os deuses” (HS, p. 5). Foucault afirma que esta fórmula no fundo quer passar a 

mensagem: “é preciso que te ocupes contigo mesmo, que não te esqueças de ti mesmo, que 

tenhas cuidados contigo mesmo” (HS, p. 6). 

Analisando a prescrição délfica, Foucault destaca que a inscrição implica outras duas 

recomendações: medèn ágan (“nada em demasia”), que significa não colocar questões em 

excessos aos deuses, ou seja, perguntar somente o necessário; e engýe (as cauções) – não se 

comprometer com promessas que não possam ser cumpridas. Logo, a subordinação do preceito 

gnôthi seautón (“conhece-te a ti mesmo”) ao da epiméleia heautoû (“cuidado de si”) remete a 

uma determinada prudência que se deve ter antes de se procurar o Oráculo. De acordo com 

Salma Muchail: 

 
O Curso de 1982 tem seu ponto de partida na distinção (ou oposição) entre cuidado 

de si e conhecimento de si. [...] Ao cuidado de si corresponde a linhagem espiritual 

do pensamento segundo a qual o acesso à verdade é alcançado por atos ou práticas 

envolvendo e transformando todo o ser do sujeito. Ao conhecimento de si corresponde 

o pensamento de tipo representativo segundo o qual o acesso à verdade é privilégio 

do sujeito em razão de sua própria e inalterável estrutura, precisamente, a de ser sujeito 
cognoscente (2009, p. 81). 

 

 
38 Foucault cita na “Hermenêutica do Sujeito” (p. 26-27) as obras: “W. H. Roscher, ‘Weiteres über die Bedeutung 
des [ggua] zu Delphi und die übrigen grammata Delphika’, Philologus, 60, 1901, p. 81-101 [...] Defradas, Les 

Thèmes de la propaganda delphique, Paris, Klincksieck, 1954, cap 3: ‘La sagesse delphique’, p. 268-83” (HS, p. 

6). 
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A partir de um recorte de longa duração histórica,39 Foucault, no curso A Hermenêutica 

do Sujeito analisa que a prática do cuidado de si foi se separando lentamente da filosofia. Para 

Foucault, este processo começou a ser desenvolvido durante a Idade Média com o surgimento 

da teologia e teve seu marco final com Descartes na modernidade. Nessa repartição, a filosofia 

ficou com o raciocínio lógico-argumentativo, enquanto que os exercícios espirituais ficaram 

restritos às práticas clericais. 

Pela perspectiva Foucaultiana, Sócrates é o representante de um tipo de filosofia 

marcado pelo modo de vida filosófico em que a verdade é alcançada quando o próprio sujeito 

se dispõe a praticar determinados exercícios. Descartes marca esta mudança na forma como a 

própria filosofia se constitui. De acordo com Francesco Adorno, 

 

As consequências morais desta mudança são imediatamente perceptíveis: Descartes 

pensa ser perfeitamente possível que um sujeito imoral tenha acesso à verdade: “Posso 

ser imoral e conhecer a verdade”. Para a filosofia grega, por sua vez, a relação com a 

verdade é imediatamente moral: um indivíduo notoriamente imoral não pode conhecer 

o verdadeiro. Essa diferença se deve ao fato de que, para os gregos, a legitimidade e 

a validade de uma opinião não se manifestam no respeito a um critério inerente aos 

próprios procedimentos de enunciação; elas encontram o critério de verdade no 

exterior de si mesmas, na correspondência visível que se estabelece entre o dizer e o 

fazer. O acesso à verdade requeria para os gregos, uma transformação do sujeito tal 
que tornava o sujeito moralmente digno de ser considerado sujeito verídico (2004, p. 

58). 

 

Foucault identifica na Antiguidade greco-romana a busca filosófica pela verdade 

atrelada a uma prática de transformação de si. Nesse sentido, tanto a filosofia platônica quanto 

a helênica estavam relacionadas a um convite para uma determinada arte de viver. E este 

examinar-se não estava atrelado a uma conduta egoísta de permanência e manutenção de um si, 

mas uma atividade de abertura a não ser mais quem se era para se transformar em outra coisa, 

uma prática que estava inserida em um projeto político que visava o cuidado de si para o 

cuidado com os outros e, consequentemente, o governo da cidade (CV,1984). Francesco 

Adorno destaca que “Foucault faz Sócrates – o anti-Descartes por excelência – intervir no seio 

da genealogia das relações entre sujeito e verdade como exemplo do que os gregos entendiam 

por ascetismo filosófico (2004, p. 59). Michel Foucault distingue a noção de “espiritualidade” 

 
39 Por volta dos anos 60, Braudel, inova com a construção da história em períodos de longa duração (história das 

estruturas) e a história de curta duração (história das conjunturas). Braudel dizia que queria demonstrar que o 

tempo avança em diferentes velocidades, além de defender o estatuto do “homem como ‘prisioneiro’ não somente 
do seu ambiente físico, mas também da sua estrutura mental (os quadros mentais são também prisões de longa 

duração)” (BURKE, 1997, p. 53). Foucault foi um leitor das obras de Braudel e muito próximo às suas perspectivas 

de análise. 
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do conceito de “filosofia” para se referir às transformações concernentes à relação entre o 

sujeito e a verdade na Antiguidade e na Modernidade:  

 

Chamemos “filosofia” a forma de pensamento que se interroga sobre o que permite 

ao sujeito ter acesso à verdade, forma de pensamento que tenta determinar as 

condições e os limites do acesso do sujeito à verdade. Pois bem, se a isso chamarmos 

“filosofia”, creio que poderíamos chamar de “espiritualidade” o conjunto de buscas, 

práticas e experiências tais como as purificações, as asceses, as renúncias, as 

conversões do olhar, as modificações de existência, etc., que constituem, não para o 
conhecimento, mas para o sujeito, para o ser mesmo do sujeito, o preço a pagar para 

ter acesso à verdade (HS, p.16). 

 

O cuidado de si que Sócrates propõe não é o cuidado com as honrarias, bens ou 

reputação, mas o cuidado com a alma (psykhé) (PLATÃO, Primeiro Alcibíades, 130c). Para 

tanto é necessário o uso da razão (phrónesis) para tomar boas ações, que permitam rechaçar as 

opiniões falsas e se alinhem com a verdade (alétheia). Logo, podemos dizer que o cuidado de 

si tem uma relação com a razão, verdade e alma, na medida em que as decisões adequadas estão 

em consonância com a natureza da alma. 

Na Apologia de Platão (30e), Sócrates apresenta-se como aquele que tem o ofício de 

incitar os outros a cuidarem de si mesmos. Sócrates se compara ao tavão, um inseto que 

persegue e importuna os animais e afirma que os atenienses que sofrerão com a sua morte, pois 

não terão mais ninguém a incitá-los a cuidarem de si. Quando Foucault se volta para a 

antiguidade e elege Sócrates como o “homem do cuidado de si” (HS, p.10), ele não apenas se 

interessa em estudar o que supostamente ficou conhecido pela tradição filosófica socrático-

platônica, mas principalmente pela filosofia do modo de vida socrático, ou seja, a forma como 

Sócrates relacionava-se com as pessoas, vivia sua vida e sua conduta perante a morte. Foucault 

defende que Sócrates morreu por um determinado modo de vida, que teria tido uma morte 

heroica. Sócrates seria peça fundamental para a valorização da prática do cuidado de si e dos 

outros, na medida em que a maioria das pessoas não se volta a refletir sobre si mesma, e Sócrates 

se apresentaria como o tavão sempre disposto a perturbar as existências atenienses. 

 

Se todos em princípio são capazes de aceder à prática de si, também é fato que, no 

geral, poucos são efetivamente capazes de ocupar-se consigo. Falta coragem, falta 

força, falta resistência – incapazes de aperceber-se da importância desta tarefa, 

incapazes de executá-la: este, com efeito, é o destino da maioria (HS, p. 115). 
 

De acordo com Foucault, esse cuidado é também “o conhecimento de um certo número 

de regras de conduta ou de princípios que são simultaneamente verdades e prescrições. Cuidar 
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de si é se munir dessas verdades: nesse caso a ética se liga ao jogo de verdade” (DE4, p. 713). 

Sobre este tema, Foucault destaca que: 

 

O cuidado de si constituiu, no mundo greco-romano, o modo pelo qual a liberdade 

individual – ou a liberdade cívica, até certo ponto foi pensada como ética. Se se 

considerar toda uma série de textos desde os antigos diálogos platônicos até os grandes 

textos do estoicismo tardio – Epícteto, Marco Aurélio... – ver-se-á que esse tema do 

cuidado de si atravessou verdadeiramente todo o pensamento moral [...] nos gregos e 

romanos – sobretudo nos gregos – para conduzir bem, para praticar adequadamente a 
liberdade, era necessário se ocupar de si mesmo, cuidar de si, ao mesmo tempo para 

se conhecer – eis o aspecto familiar do gnôthi seauton – e para se formar, superar-se 

a si mesmo, para dominar em si os apetites que poderiam arrebatá-lo. Para os gregos, 

a liberdade individual era muito mais importante – contrariamente o que diz o lugar 

comum, mais ou menos derivado de Hegel, segundo o qual a liberdade do indivíduo 

não teria nenhuma importância diante da bela liberdade da cidade: não ser escravo (de 

uma outra cidade, daqueles que o cercam, daqueles que governam, de suas próprias 

paixões) era um tema absolutamente fundamental; a preocupação com a liberdade foi 

um problema essencial, permanente, durante os oito grandes séculos da cultura antiga. 

Nela temos toda uma ética que girou em torno do cuidado de si e que confere à ética 

antiga sua forma particular. Não digo que a ética seja o cuidado de si, mas que, na 

antiguidade, a ética como prática racional da liberdade girou em torno desse 
imperativo fundamental: ‘cuida-te de ti mesmo’ (DE4, p. 712). 

 

Logo, o tema da liberdade individual era um problema do êthos, de um certo modo de 

se conduzir, de se portar. “O êthos de alguém se traduz pelos seus hábitos, por seu porte, pela 

maneira de caminhar, pela calma com que responde a todos os acontecimentos” (DE4, p. 714). 

A conduta ética precisa ser investida de um êthos “bom, belo, honroso, respeitável, memorável 

e que possa servir de exemplo” (DE4, p. 714). Nesse sentido, a ética (êthos) se articula a uma 

liberdade que também é política. “Ser livre significa não ser escravo de si mesmo nem de seus 

apetites, o que implica estabelecer consigo mesmo uma certa relação de domínio, de controle, 

chamada de arkhé – poder, comando” (DE4, p. 714) que implica também uma certa maneira de 

cuidar de si e dos outros, por isso 

 

é importante, para um homem livre que se conduz adequadamente, saber governar sua 

mulher, seus filhos, sua casa. Nisso também reside a arte de governar. O êthos também 

implica uma relação com os outros, já que o cuidado de si permite na cidade, na 

comunidade ou nas relações interindividuais o lugar conveniente – seja para exercer 

uma magistratura ou para manter relações de amizades. Além disso o cuidado de si 

implica também uma relação com o outro, uma vez que para cuidar de si, é preciso 

ouvir as lições de um mestre. Precisa-se de um guia, de um conselheiro, de um amigo, 
de alguém que lhe diga a verdade. Assim, o problema das relações com os outros está 

presente ao longo desse desenvolvimento do cuidado de si (DE4, p. 714). 

 

Entretanto, Foucault afirmou que, nessa ontologia de si, o cuidado de si vem 

“eticamente em primeiro lugar, na medida em que a relação consigo mesmo é ontologicamente 

primária” (DE4, p. 714). Nessa lógica do cuidado de si, ele destacou que “uma cidade na qual 
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todo mundo cuidasse de si adequadamente funcionaria bem e encontraria nisso o princípio ético 

de sua permanência” (DE4, p. 715). O governo de si é importante para o governo da pólis. O 

abuso do poder e a escravidão colocam em risco o exercício da liberdade, visto que o tirano é 

escravo de seus desejos. “O bom soberano é precisamente aquele que exerce seu poder 

adequadamente, ou seja, exercendo ao mesmo tempo seu poder sobre si mesmo. É o poder sobre 

si que vai regular o poder sobre os outros” (DE4, p. 716).   

O problema socrático é justamente: “como ensinar a virtude e como dar aos jovens as 

qualidades e os conhecimentos necessários, seja para viver, seja também para governar direito 

a cidade?” (CV, p. 27). A parresía socrática é aquela que convida a jogar o jogo da verdade. 

Ou seja, é necessário que haja alguém disposto a dizer a verdade e outro a escutá-la. Como 

acontece no Laques (187a), em que Nícias comenta que, embora tenha iniciado uma conversa 

com Sócrates sobre assuntos banais, no final o diálogo torna-se um questionamento sobre o 

modo como nos conduzimos nas nossas vidas. 

 Pierre Hadot destaca que a filosofia socrática é “inteiramente exercício espiritual, novo 

modo de vida, reflexão ativa, consciência viva” (2014, p. 106).40 Podemos dizer que mais que 

uma verdade a proferir, Sócrates defendia uma atitude virtuosa perante a vida. Pierre Hadot 

afirma que “por esse apelo ao ser do indivíduo, a trajetória socrática é existencial” (HADOT, 

2014, p. 105). Essa trajetória existencial é a do sujeito que se constrói enquanto experiência 

ativa, ou seja, aquele que age sobre si mesmo buscando melhorar-se. Alcibíades foi o porta-voz 

do questionamento socrático do “cuidado de si” ao dizer que “Sócrates me obriga a reconhecer 

para mim mesmo que, ainda que eu seja deficiente sob tantos pontos, persisto em não cuidar de 

mim mesmo e em me ocupar somente com os negócios atenienses” (PLATÃO, Banquete, 

216a). 

Sócrates, por exemplo, poderia ser considerado um parresiasta por viver de acordo com 

suas convicções, mesmo diante do risco da perda de sua própria vida; “sua coragem e 

austeridade no cuidado de si davam beleza à sua existência” (PORTOCARRERO, 2011, p. 50). 

Podemos distinguir a parresía socrática da parresía cínica. A primeira, em sua grande maioria, 

convida ao diálogo do jogo da verdade, a segunda se converte numa atitude explosiva. Como 

destacam as fontes antigas, o próprio Diógenes gostava de ser chamado de “Sócrates louco” 

(D.L. 6.2.54). A palavra que caracteriza Diógenes é mainómenos, que poderia ser traduzida por 

“louco” ou “delirante”, mas a interpretação predominantemente adotada por Foucault 

 
40 Kierkegaard destaca que “ser mestre não é martelar afirmações, nem dar lições para aprender etc.; ser mestre é 

verdadeiramente ser discípulo, quando tu te instalas naquilo que ele compreendeu, na maneira como ele 

compreendeu” (apud HADOT, 2014, p. 103). 
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caracteriza o cínico antigo como “raivoso”, “irado” ou “furioso”, para marcar justamente uma 

descontinuidade entre a parresía socrática, que convida ao diálogo, da cínica, que usa seu 

próprio corpo para dizer a verdade que choca do modo mais agressivo possível (D.L, 6.2.54). 

De acordo com Celso Pinho: 

 

A questão é que essa apologia de Sócrates não pode ser considerada o ponto de 
chegada de Foucault. Ele vai mais além ao ressaltar o modo de vida dos cínicos. A 

concepção de uma parresía cínica ultrapassa a esfera discursiva e prática e vai se 

inscrever na materialidade corporal. Chega mesmo a afirmar, na segunda sessão da 

aula de 29 de fevereiro de 1984 ao retomar algumas considerações a respeito de 

Sócrates no Laques, que o estilo cínico, em relação à parresía socrática, consiste num 

modo ‘mais denso [cerre]’, ‘mais específico [précis]’” (FOUCAULT, 2009, p. 159) 

de conduzir a existência (PINHO, 2011, p. 223). 

 

Portanto, podemos dizer que Sócrates é o ponto de partida de Foucault para pensar um 

êthos exemplar e memorável em seu estudo da filosofia antiga, como uma arte de transformação 

de si. Sócrates convida ao diálogo, aos jogos da verdade em que seus parceiros de debates já 

conheciam as regras e decidiam se queriam jogar ou não. Já a parresía cínica é mais densa, 

precisa e promove uma atitude corporal mais furiosa diante de toda a cidade, ou seja, uma 

dramatização da vida.   

No próximo tópico analisaremos as especificidades de Sócrates no que tange as 

diferentes modalidades de veridicções.  
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3.3 AS QUATRO MODALIDADES DE VERIDICÇÕES SOCRÁTICAS 

 

Ao longo do curso da Coragem da Verdade (1984), Foucault analisa quatro tipos de 

modalidades de dizer a verdade, que normalmente são atreladas a uma pessoa ou a uma 

instituição específica. Temos a figura do profeta, do sábio, do parresiasta e do professor. 

Segundo Foucault, na Antiguidade greco-romana essas figuras aparecem um tanto quanto 

delimitadas: o profeta na figura enigmática do Oráculo; o sábio retratado pela figura mais 

isolada de Heráclito; o professor como o homem que detém um conhecimento específico e o 

parresiasta muitas vezes na figura do filósofo ou do conselheiro, mas esse em princípio poderia 

ser qualquer um que tivesse a honra inquestionável, pois a verdade dita pelo parresiasta 

relaciona-se com seu modo de vida exemplar (CV, p. 24). A parresía não é uma profissão, mas 

“uma atitude, uma maneira de ser que se aparenta à virtude, uma maneira de fazer” (CV, p. 15). 

Sobre a figura do parresiasta, Foucault salienta que: 

 

O parresiasta não é o profeta que diz a verdade desvelando, em nome de outro e 

enigmaticamente, o destino. O parresiasta não é o sábio, que em nome da sabedoria 

diz, quando quer e sobre o fundo de seu próprio silêncio, o ser e a natureza (a phýsis). 
O parresiasta não é professor, o instrutor, o homem de know-how que diz, em nome 

de uma tradição, a tékhne. [...] o parresiasta põe em jogo o discurso verdadeiro que os 

gregos chamavam de êthos (CV, p. 25). 

 

Foucault afirma que a função parresiástica socrática “não é portanto estranha a certa 

relação com essa função profética”, por ele ouvir a voz de um daímon que o dissuade de tomar 

algumas atitudes (CV, p. 26). Além disso, Sócrates também tem caraterísticas do sábio, daquele 

que se reveste de um certo silêncio e que se vale da máscara da ironia para conduzir ao parto 

das ideias. “Sócrates vai se calar dizendo que não sabe e indo interrogar, interrogar todo mundo 

e qualquer um à maneira do parresiasta” (CV, p. 26). Segundo Hadot (2014), a ironia socrática 

consiste em simular aprender alguma coisa de seu interlocutor, mas só para levá-lo a descobrir 

que não conhece nada da matéria que diz ser sábio.41 Portanto, Sócrates seria uma figura 

complexa e enigmática, pois ele não desempenha stricto sensu os papéis nem do professor, nem 

do sábio, nem do profeta ou mesmo do parresiasta, mas ao mesmo tempo ele congrega em si 

esses quatro modos de veridicções (CV, p. 25). 

 
41 “É a pergunta socrática: sabes ao menos até que ponto não sabes o que sabes? A ironia é o sorriso do pensamento: 

estás seguro de pensar o que pensas? Vamos, mais um esforço: cuida de ti mesmo, faz vibrar esse “dois-em-um”, 
faz viver essa palpitação em que consiste a filosofia, essa ressaca do pensamento: sim, não, talvez…” (GROS, 

2018, p. 113). 
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A morte de Sócrates funda bem, a meu ver, na realidade do pensamento grego, 

e logo, na história ocidental, a filosofia como forma de veridicção que não é 

nem a da profecia nem a da sabedoria nem a da tékhne; uma forma de 
veridicção própria precisamente do discurso filosófico, cuja coragem deve ser 

exercida até a morte, como uma prova de alma que não pode ter seu lugar na 

tribuna política (CV, p. 105). 
 

Podemos dizer que Foucault (CV, p. 105) pensa Sócrates como o fundador de uma 

modalidade de veridicção, a “modalidade filosófica de dizer a verdade”, que se relaciona com 

a coragem de dizer a verdade, mesmo correndo o risco de morte. Sócrates é uma figura que 

confronta e perturba com seus pensamentos as normas sociais preestabelecidas; ele destoa da 

vida ordinária da pólis ateniense. Portanto, vemos que Sócrates mescla as quatro modalidades 

de veridicção em si mesmo. Este é um dos motivos pelos quais Foucault (1984) descreveu 

Sócrates como uma “figura complexa e enigmática”, alguém difícil de classificar ou descrever. 

Essa atopía é marca principal de Sócrates (CV, p. 25). 

No que tange à veridicção do sábio, Michel Foucault destaca algumas características 

encontradas em Sócrates que o fazem ser identificado assim, como por exemplo: a sua “virtude 

pessoal”, “domínio de si”, “abstenção diante de todos os prazeres”, “resiliência a todos os 

sofrimentos”, “capacidade de se abstrair do mundo” e preservar um “certo silêncio” (CV, p. 

26). De acordo com Foucault: 

 

 Sócrates não fala. Ele não faz discursos, não diz espontaneamente o que sabe. Ao 

contrário, ele se afirma como sendo aquele que não sabe e que, não sabendo e sabendo 

simplesmente que não sabe, vai se manter na reserva e no silêncio, contendo-se a 

interrogar. [...] Só que o sábio se cala porque sabe e tem o direito de não dizer o seu 

saber, ao passo que Sócrates vai se calar dizendo que não sabe e indo interrogar, 
interrogar todo mundo e qualquer um à maneira do parresiasta (CV, p. 26). 

 

Sócrates alega nada saber e por isso não poderia ensinar, pois não pode dar aquilo que 

não possui, ou seja, o conhecimento. Outra contradição torna-se evidente e realça a 

complexidade de Sócrates, pois ele é o sábio porque sabe que não sabe. A zétesis (a busca) 

socrática opõe-se “à do sábio que procurava dizer o ser das coisas e a ordem do mundo na 

medida em que, ao contrário, é da alma e da verdade da alma que se trata a zétesis (a busca) da 

sua alma” (CV, p. 82). 

Sócrates é o professor que ensina sem ter conhecimento. No entanto, os jovens abastados 

viam Sócrates interpelando os transeuntes na ágora e aprendiam com ele, pelo seu exemplo, 

pelo seu modo de conduzir-se na vida (PLATÃO, Apologia, 23c-d). Logo, Sócrates não 

ensinava tendo um sistema doutrinal de ensinamentos, mas pela sua forma de viver, de se portar. 
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Nicolas Grimaldi denomina o ensino socrático de “pedagogia do contágio”, pois é um ensino 

que se dá pelo exemplo e que contagia várias pessoas, que vão se apropriando do que veem e 

ouvem a sua própria maneira, sem nenhum critério, sistema ou controle preestabelecido (2006, 

p. 20). Xenofonte destaca que muitos jovens espelhavam-se em Sócrates e afirma que “o seu 

comportamento levava os que com ele conviviam a confiarem que, imitando-o, poderiam vir a 

ser como ele”, pois dentro do seu círculo de discípulos Sócrates era tido como um excelente 

modelo a ser imitado (Memoráveis, I, 2, 4). 

A dificuldade em se falar sobre essa figura enigmática, complexa e controversa que foi 

Sócrates está em consonância com a complexidade que é se questionar sobre a problemática da 

vida que vale a pena ser vivida. Este assunto aparece em alguns diálogos platônicos, nos quais 

o filósofo encontra-se preocupado com o viver não refletido da maioria dos atenienses. Foucault 

descreve Sócrates com o primeiro filósofo a se preocupar com a noção de cuidado de si e a 

dedicar sua vida a missão do exame de si mesmo e dos outros. Essa vida baseada na reflexão 

constante e no autoexame é constituinte de uma vida virtuosa, e, por conseguinte, considerada 

a melhor vida a ser vivida. 

No próximo capítulo abordaremos como Sócrates desenvolve sua missão recebida por 

Apolo de cuidar da alma dos atenienses. Para tanto, analisaremos dois diálogos de Platão: 

Primeiro Alcibíades e Laques, diálogos escolhidos por Michel Foucault para retratar a prática 

socrática do cuidado de si. 
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4 A PRÁTICA DO CUIDADO DE SI NOS DIÁLOGOS: PRIMEIRO ALCIBÍADES E 

LAQUES DE PLATÃO 

 

“Quem pratica a ação justa, necessariamente 

realiza um ato belo” (PLATÃO). 

 

De acordo com Proclo, o Primeiro Alcibíades de Platão é o diálogo principal para 

introduzir-se na filosofia platônica, justamente pelo enfoque dado ao cuidado de si. Proclo 

compara o aprendizado filosófico com os ritos da iniciação religiosa e relaciona os elementos 

da dialética, especialmente a refutação com um procedimento purgativo que antecede os ritos 

místicos. Para ele, o objetivo principal do diálogo é o olhar para si mesmo, o cuidado de si que 

é visto como um bem para si mesmo (PROCLO, Alcibíades I, 9-10). De acordo com Edgardo 

Castro: 

 

O Alcibíades I, o diálogo que a Antiguidade não tem dúvidas quanto a atribuí-lo à 

Platão, é considerado por Foucault como o ponto de partida da tradição da epiméleia 

heautoû, do cuidado de si mesmo a primeira grande emergência do cuidado (HS,46). 

Nele a questão do cuidado de si mesmo aparece em relação com outras três: a política, 

a pedagogia e o conhecimento de si” (CASTRO, 2016, p. 29). 

 

No início do diálogo Primeiro Alcibíades de Platão, Sócrates admite que teria ficado 

muito tempo afastado de Alcibíades devido a um “impedimento divino” (PLATÃO, Primeiro 

Alcibíades, 103b), pois a divindade (théos) o teria interditado de se direcionar ao jovem42. 

Todavia, mesmo à distância, o filósofo observou como o jovem se comportava e identificou 

nele uma postura orgulhosa e desdenhosa.43 Sócrates reconhece a beleza física de Alcibíades 

e destaca que ele pertence à maior e mais abastada família da Hélade, dispondo de inúmeros 

amigos e parentes influentes, além de ter tido o renomado Péricles como tutor. O filósofo 

destaca que Alcibíades está “convencido de que não precisa de ninguém para nada, pois, tendo 

tudo com larga margem de sobra, de nada virás a precisar, a começar pelo corpo e a terminar 

 
42 Sócrates destaca que, com o fim da interdição colocada pelo deus (théos), poderia conversar com Alcibíades 

sobre suas ambições de dominar a toda a Europa e a Ásia. Sócrates fala para Alcibíades: “Quer parecer-me que 

quando eras jovem e não te achavas tão inflado por essas esperanças, a divindade não me permitia conversar 

contigo. Agora, porém, ela o consente, por estares em condições de ouvir-me” (PLATÃO, Primeiro Alcibíades, 

105e-106a). 
43 Sócrates recrimina Alcibíades por tal atitude e diz: “envaidecido por todas essas vantagens, sobrepuseste-te aos 
teus admiradores, que aos poucos se afastaram de ti, o que não te passou despercebido. Sei, portanto, muito bem, 

que te admiras de eu não desistir de amar-te, e te perguntas e que posso fundar minhas esperanças para persistir 

no meu intento, quando todo os outros já se retiraram” (PLATÃO, Primeiro Alcibíades, 104c-d). 
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pela alma” (PLATÃO, Primeiro Alcibíades, 104a-b). 

É importante destacar que ao mesmo tempo em que Sócrates se dispõe a cuidar da alma 

de Alcibíades e promover nele o exame das opiniões, ele também se autoexamina. Dito de outra 

forma, o cuidado com o outro funciona também como um espelho para o cuidado de si próprio 

porque, ao examinar as opiniões de Alcibíades, Sócrates também coloca em xeque as suas 

próprias crenças. 

A primeira fala de Alcibíades no diálogo transmite seu tom de insatisfação, por estar 

incomodado por Sócrates segui-lo constantemente por toda parte (Ibidem,104d-e). Todavia, o 

filósofo pede que seu amado o escute com “boa disposição” e que se comprometa a não partir 

antes de terminar a conversa, mas o adverte que é muito provável que este diálogo seja 

demorado. Alcibíades compromete-se a ouvi-lo até o final. Isso é importante de ser destacado, 

pois, para que o pacto parresiástico socrático seja firmado, é necessário alguém disposto a falar 

e outro a ouvir. De acordo com Foucault, “ser escutado e encontrar no ouvinte a vontade de 

seguir o conselho que será dado, é essa a primeira condição do exercício do discurso filosófico 

como tarefa, como obra, como érgon, como realidade” (GSA, p. 213). 

Seguindo com a análise do diálogo, Sócrates aponta sua primeira dificuldade, que 

consiste em falar “em caráter de apaixonado a quem não se rende a nenhum dos seus 

admiradores” (PLATÃO, Primeiro Alcibíades, 104e-105a). O filósofo continua discorrendo 

sobre os motivos que o levaram a procurar Alcibíades e diz: “vou revelar-te os teus verdadeiros 

pensamentos com relação a ti próprio, para que vejas como sempre fostes objeto de minhas 

cogitações” (Ibidem, 105a-b). Sócrates identifica nas ambições de Alcibíades sua vontade de 

vir a dominar não só os helenos, mas também os bárbaros, ou seja, a Europa e a Ásia, e diz que 

para conseguir tal intento, o jovem precisará de sua ajuda: 

 
Sem a minha colaboração não te será possível levar a termo todos esses projetos, tão 
grande é a influência que eu presumo ter sobre ti e tudo o que te diz respeito [...] E 

assim como pretendes demonstrar à cidade que és digno das maiores honrarias, para 

de pronto alcançares poder absoluto sobre ela, eu também, do meu lado, espero 

provar-te que te sou indispensável que nem o teu tutor, nem teus parentes, nem 

ninguém mais se encontra em condições de entregar-te em mãos o poder que tanto 

ambicionas, senão eu somente com a ajuda da divindade, bem entendido (PLATÃO, 

Primeiro Alcibíades, 105d-106a). 

 

Com essa declaração, Sócrates apresenta-se como indispensável para o sucesso dos 

planos de Alcibíades. O filósofo expõe que não fará um discurso explicativo como seu amado 
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está acostumado a ouvir (numa crítica à retórica)44, pois seu método de investigação constitui-

se de perguntas e respostas. Sendo assim, Alcibíades garante que responderá às perguntas 

elaboradas pelo filósofo. Logo, o pacto parresiástico é estabelecido levando em conta a coragem 

de ambas as partes: por um lado alguém capaz de ouvir verdades muitas vezes desagradáveis e, 

por outro, alguém disposto a falar palavras que possam vir a ferir. 

A partir de uma suposta pergunta que poderia vir a acontecer no tribunal ateniense, 

Sócrates faz Alcibíades refletir sobre quais conhecimentos teria para ocupar o cargo almejado 

de conselheiro da cidade de Atenas em detrimento da escolha de outras pessoas. Sócrates 

defende a tese de que o conhecimento é proveniente do aprendizado com outra pessoa ou da 

descoberta sozinho. Logo, ou conhecimento é aprendido ou é descoberto. Sócrates pergunta  

qual seria a natureza dos conhecimentos de Alcibíades. que o tornaria a melhor opção para vir 

a ser o conselheiro da cidade? E o filósofo mesmo responde enumerando os conhecimentos 

adquiridos por Alcibíades durante sua vida: 

 

Aprendeste a ler e a escrever, a tocar lira e a lutar. Não aprendeste a tocar flauta. Isso 

é o que sabes, a menos que tenha aprendido mais alguma coisa escondido de mim, o 

que me parece improvável, pois não saías de casa, nem de dia nem de noite, sem que 
eu percebesse (PLATÃO, Primeiro Alcibíades, 106e-107a). 

 

Sócrates pergunta a Alcibíades se será conselheiro de ortografia ou regras de luta, já que 

para ser um bom conselheiro é preciso ter conhecimento acerca do assunto. Contudo, Alcibíades 

afirma que almeja ser conselheiro sobre “questões de guerra” ou “qualquer outro assunto de 

Estado” (Ibidem,107d-e). Então, Sócrates questiona: “quando se atinge a excelência em matéria 

de paz e de guerra, de que modo a nomeias?” (Ibidem, 108d-e). Alcibíades responde: “Para ser 

franco, não sei” (Idem). Essa parte é significativa, pois Sócrates faz Alcibíades concluir por si 

mesmo que não sabe o assunto que deseja aconselhar. A percepção de sua própria ignorância é 

muito importante no processo que visa ao cuidado de si, pois primeiro é preciso identificar 

quais são os falsos conhecimentos que habitam em si mesmo para depois buscar melhorar-se. 

Sócrates defende que presumir saber o que não se sabe é causa dos males mais 

repreensíveis (Ibidem, 118a-b). E que a maior prova de que alguém sabe determinado 

conhecimento é “ser capaz de transmitir a outrem” (Ibidem, 118d-e). Sócrates provoca em 

Alcibíades o sentimento de vergonha, que é pedagógica, pois agora Alcibíades reconhece que 

precisa adquirir o conhecimento que não possui a fim de se tornar um bom conselheiro para a 

 
44 Sócrates se negar a discursar (fazer discursos longos), mesmo quando Alcibíades lhe pede para que fale sozinho 

(PLATÃO, Primeiro Alcibíades, 114e). 
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cidade. Valendo-se da dialética, Sócrates conduz Alcibíades à reflexão acerca da natureza dos 

conselhos que deseja ofertar: 

 

Sócrates: Então reflete um pouco, e procura explicar em que consiste o melhor a 

respeito de paz, quando for preciso ser firmada, ou com relação à guerra levada a cabo 

contra o adversário certo. 
Alcibíades: Por mais que reflita, não atino com a resposta. 
Sócrates: Ora, quando estamos em guerra, não sabes as queixas que alegamos 

reciprocamente para justificá-la, e de que expressões nos valemos para esse fim? 
Alcibíades: Sei! Que fomos enganados, ou nos fizeram violência, ou que nos tomaram 

algo. 
Sócrates: Continua. E como procedemos nessas ocasiões? Procura a expressão que se 

pode aplicar em todos os casos em particular. 
Alcibíades: Quer dizer, Sócrates, que em cada caso procedemos justa ou 

injustamente” (PLATÃO, Primeiro Alcibíades, 109a-c). 

 

 Sócrates fica muito interessado em saber com quais professores Alcibíades aprendeu 

sobre a justiça. Todavia, o mesmo diz que não aprendeu com ninguém, mas que desde criança 

sabia distinguir o justo do injusto. Sócrates não se convence desta explicação, rebatendo que, 

se Alcibíades soubesse o que é a justiça teria dito no início da conversa. Sem muitas opções, 

Alcibíades afirma que aprendeu com todos na cidade. Mas eis que Sócrates afirma que se o 

vulgo não pode ensinar a jogar gamão, como poderia instruir sobre a natureza da justiça, já que 

a condição essencial para se ensinar alguma coisa é conhecê-la (Ibidem, 111b). O filósofo 

conclui desta discussão que: 

 

E não ficou dito, também, que Alcibíades, o belo, filho de Clínias, ignorando a 

natureza do justo e do injusto, mas presumindo conhecê-la, pretendia apresentar-se à 

assembleia par dar conselhos aos atenienses a respeito de questões de que ele nada 

entendia? Não foi isso que ficou dito? [...] É verdadeira loucura, meu caro, levar 

avante o teu projeto de pretender ensinar aos outros o que nem sabes nem te deste ao 

trabalho de aprender (PLATÃO, Primeiro Alcibíades, 113b-c). 

 

Alcibíades admite que a maioria das pessoas que se dedicam à política o faz sem nenhum 

preparo, e que a maioria das pessoas que ocupam cargos públicos é incompetente, além de não 

deter o conhecimento preciso para executar um bom governo e não se coloca a discutir a questão 

da justiça por julgá-la evidente (Ibidem, 119c). Então, Sócrates pergunta ao jovem: “quais são 

os teus planos a teu próprio respeito? Pretendes continuar como estás, ou aplicar-te a alguma 

coisa?” (Ibidem,119a-b). Alcibíades responde: “Isso é assunto para deliberarmos juntos” 

(Ibidem, 119b). Essa resposta mostra que Alcibíades precisa da ajuda de Sócrates para decidir 

que rumos tomar. 
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É importante destacar que o diálogo de Platão é posterior à malfadada expedição dos 

atenienses a Siracusa, às vésperas da qual Alcibíades foi acusado de profanação de estátuas do 

deus Hermes e dos mistérios de Elêusis, sendo condenado à morte por sacrilégio, mas acabou 

fugindo para Esparta, onde ofereceu seus serviços ao rei e passou a lutar contra os atenienses. 

Poucos meses depois, teve de fugir para a Pérsia, acusado de tentar seduzir a rainha de Esparta 

(PLUTARQUE, Vie d’Alcibiade, 1996). 

Xenofonte afirma que Alcibíades foi o mais “ambicioso” e “insolente dos democratas” 

(Memoráveis, I, II, 13). Podemos interpretar o diálogo Primeiro Alcibíades, de Platão, como 

uma tentativa de Sócrates de desencorajar o jovem de entrar para a vida política, sem que antes 

ele tenha feito o trabalho de cuidar de si mesmo e procurar melhorar a si próprio. Sócrates é 

alguém que se coloca na missão de cuidar das almas dos atenienses, tentando melhorá-los, mas 

que fracassou com seu amado na tentativa de fazer com que ele buscasse os conhecimentos que 

lhe faltavam antes se ocupar negócios da cidade. 
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4. 1 ALCIBÍADES, O CONSELHEIRO SOBRE A JUSTIÇA 

 

No que tange à questão da justiça, a primeira hipótese defendida por Alcibíades é a de 

que o agir justo nem sempre é vantajoso para quem o pratica, como, por exemplo, socorrer uma 

pessoa numa situação arriscada. Isto pode ser considerado uma ação bela (kalé) e também um 

ato de coragem (andreîa), mas é ruim caso venha a implicar na morte do salvador. Podemos 

pensar que há uma contradição nisso, pois a princípio podemos entender que a ação bela pode 

ser ruim. No entanto, Sócrates diz que isso não procede, pois o que torna a ação ruim não é o 

mesmo que a torna bela. Sob certo aspecto ela é bela, sob outro aspecto é ruim (PLATÃO, 

Primeiro Alcibíades, 115d-e). 

Sócrates defende um modelo hierarquizado de valores que afirma que a morte e a 

covardia são os piores dos males, já a vida e a coragem estão dentre os melhores bens que 

existem no mundo. O socorro é bom e belo enquanto se constitui em um ato de coragem, por 

isso seria preferível morrer a agir covardemente, já que a “covardia é o maior dos males [...] 

igual à morte, ao que parece” (Ibidem, 115d-e). A tese defendida por Sócrates é a de que a ação 

boa produz o bem e quem se comporta belamente é feliz. Logo, “Comportar-se bem é bom” 

(Ibidem, 116b-c). E Alcibíades conclui que “quem pratica a ação justa, necessariamente realiza 

um ato belo” (Ibidem,116c-d). Sócrates defende a identificação do agir belamente (kalôs) com 

o agir bem (eû práttein), e aquele que age bem como feliz (eudaímon). Sendo assim, belo e bom 

nos revelam idênticos. Logo, toda ação justa é bela e toda ação bela é boa, do que se conclui 

que toda ação justa é vantajosa e leva a felicidade, derivando a tese: “o que é justo é vantajoso” 

(Ibidem, 116 d). 

Alcibíades diz estar confuso, pois a cada momento tem uma opinião diferente sobre o 

assunto questionado. E Sócrates o coloca para refletir: “sempre que respondes 

contraditoriamente, sem o quereres, é por desconheceres o assunto em debate [...] Não é 

evidente que isso só acontece por ignorares o assunto?” (Ibidem, 117a-b) E conclui: 

 

Coabitas, meu caro, com a pior espécie de ignorância, o que tua conversação te 

demonstrou, ou melhor, tu a ti mesmo. Por isso, atiras-te à política antes de te haveres 

instruído. Aliás, não és o único a sofrer de semelhante mal, mas quase todos os que se 

ocupam com os negócios da República, com exceção de uns poucos e, naturalmente, 
do teu tutor, Péricles” (PLATÃO, Primeiro Alcibíades, 118a-c). 

 

A partir do uso da dialética, Sócrates consegue fazer com que Alcibíades conclua para 

si mesmo que não possui o conhecimento que anteriormente julgava que possuía para poder 

ocupar o cargo de conselheiro. Para Sócrates, o pior tipo de ignorância é não ter consciência do 
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seu próprio não saber. O filósofo não é alguém que conversa com Alcibíades impondo-lhe um 

sistema dogmático epistêmico e moral, mas alguém que, através do método dialético e do jogo 

parresiástico, evidencia para Alcibíades as falhas em sua educação.   

A dialética socrática faz com que o próprio Alcibíades conclua que a natureza dos seus 

conselhos tem por fundamento a distinção entre o justo e injusto. Ao que Sócrates pergunta ao 

jovem: “tomarias a justiça como a base de teus conselhos?” (Ibidem, 109c-d). No entanto, 

Alcibíades não sabe responder e muito menos definir o que é a justiça. Então Sócrates o adverte: 

“Não sabes que a condição essencial para ensinar alguma coisa é conhecê-la? Ou não?” 

(Ibidem, 111a-b). Alcibíades ignora o fato de não possuir o conhecimento para ocupar o cargo 

de conselheiro da cidade. “Alcibíades se va descubriendo a sí mismo, su ignorancia y sus 

límites, y eso le va acercando cada vez más a Sócrates” (VALENTIM, 2012, p. 3). Logo, 

Sócrates recomenda que Alcibíades vá exercitar o cuidado de si. Vemos uma relação importante 

entre ética e política ser estabelecida. De acordo com Ortega: 

 

Para Sócrates, cuidar de si e cuidar do Estado são tarefas inseparáveis. Sobre esta 

relação estreita entre filosofia e política será construída toda a concepção da 

intersubjetividade agonística nas análises foucaultianas da ética grega clássica. O 
cuidado de si apresenta-se como condição pedagógica, ética e ontológica na 

constituição de um bom governador, pois constituir-se como governador pressupõe-se 

constituído como indivíduo que cuida de si (ORTEGA, 1999, p. 128). 

 

Portanto, a mensagem de Sócrates para Alcibíades é a do cuidado de si, para que ele 

algum dia possa vir a cuidar dos interesses da cidade, já que alguém que ocupa um cargo público 

sem saber o que faz “cometerá erros” e se “comportará pessimamente” e será “infeliz” 

(PLATÃO, Primeiro Alcibíades, 134a-b). Logo, Sócrates conclui que “ninguém poderá ser 

feliz, se não for sábio e bom” e não é “ficando rico que evitamos a infelicidade, porém tornando-

nos sábios” (134b-c). As cidades, portanto, para serem felizes, necessitam de virtude (Ibidem, 

134b-c). 
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4. 2 A EDUCAÇÃO DE ALCIBÍADES 

 

Alcibíades tem o desejo de conquistar todo o território conhecido da Europa e da Ásia, 

mas Sócrates evidencia para o jovem as falhas em sua educação, quando comparada a de um 

rei persa. Com isso, Sócrates deseja fazer seu amado refletir sobre como pode pensar em 

derrotar alguém que tem uma educação superior a dele? E se atentar para o fato que em Atenas 

a maioria dos cidadãos não se importa com a educação dos jovens (PLATÃO, Primeiro 

Alcibíades, 122b-c). 

Sobre o tema da educação, Pierre Hadot destaca alguns pontos fundamentais na 

educação grega, tais como: “força física, coragem, senso de dever e de honra que convém aos 

guerreiros e se encarnam nos grandes ancestrais divinos que se tomam por modelo” (1999, p. 

31). Um desses modelos divinos é evocado por Sócrates, no diálogo Apologia de Platão, que é 

Aquiles, alguém que escolhe uma vida breve mas honrada. Sócrates destaca que, quando 

Aquiles é confrontado com a iminência da morte por matar Heitor e com a opção de não vingar 

seu amigo Pátroclo, escolhe a morte antes que uma vida sem honra. Sócrates narra essa história 

dizendo que: 

 

O filho de Tétis, que tão longe levou o desprezo do perigo ante a ameaça da desonra. 

Ao vê-lo impaciente de matar Heitor, sua mãe – uma das deusas – lhe falou mais ou 

menos nos seguintes termos, segundo penso: filho se matares Heitor, em vingança da 

morte de teu amigo Pátroclo, virás também a morrer, pois logo depois de Heitor, disse 

ela, o destino te alcançará. Ao ouvir isso, com desprezo da morte e do perigo e maior 

receio de viver desonrado se não vingasse o companheiro, respondeu-lhe: então, que 

morra logo, depois de castigar o criminoso, para não ficar junto das naves de proas 
recurvas como objeto de galhofa e peso inútil sobre a terra” (PLATÃO, Apologia, 28b-

d). 
 

Essa passagem é importante de ser destacada, pois Sócrates acredita que a melhor forma 

de agir é tomar os deuses como exemplo, uma educação mimética, que age pensando na honra 

e justiça mesmo que isso custe sua própria vida. Sócrates defende a tese de que morrer em si 

não é um mal, mas viver uma vida sem glória seria. Nesse sentido a ideia de “bela morte" (kalòs 

thánatos), ou seja, a morte em combate de um guerreiro na plenitude de sua virilidade 

transforma o guerreiro caído no campo de batalha em um homem valoroso que “pagou com sua 

vida a recusa da desonra no combate” (VERNANT, 1979, p. 31-32). A morte heroica 

transforma esse guerreiro em alguém memorável que merece ser lembrado em cantos, por sua 

ação gloriosa e honrada que não pode ser esquecida.  
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Assim como Aquiles, que coloca sua vida em risco ao matar Heitor, Sócrates coloca sua 

vida em risco ao viver a vida filosófica, uma vida comprometida com o cuidado de si e dos 

outros. Desse modo, torna-se um imperativo ético para Sócrates conversar com Alcibíades 

acerca suas pretensões em ocupar o cargo de conselheiro da cidade de Atenas. Segundo 

Xenofonte, Sócrates tenta dissuadir Alcibíades a participar da vida política, por acreditar que 

ele não tem conhecimento para gerir uma cidade, que ele não teve educação para atingir tal fim 

e que não procurou corrigir as falhas em sua educação por conta própria. Xenofonte relata: “sei 

que Crítias e Alcibíades se portaram prudentemente enquanto conviveram com Sócrates. Não 

que temessem ser por ele castigados ou batidos, mas por crerem então ser a tudo preferível o 

hábito da virtude” (XENOFONTE, Memoráveis, I, II,18). 

Além disso, Sócrates destaca que os helenos não podem competir com os persas na 

extensão das terras, em fertilidade das mesmas, em número de escravos, nem em ouro e prata 

(PLATÃO, Primeiro Alcibíades, 122d-e). Sobre a educação do rei persa Sócrates destaca: 

 

Quando nasce o primogênito, herdeiro presuntivo da coroa, logo é festejado o 

acontecimento por todo o povo e os próprios governantes [...] Quando os príncipes 

atingem a idade de sete anos, dão-lhe mestres de equitação e os iniciam na caça. Com 
duas vezes sete anos, são entregues aos chamados preceptores reais, pessoas 

escolhidas entre os persas de maior conceito e no vigor da idade, em número de quatro: 

o mais sábio, o mais justo, o mais moderado e o mais valente. O primeiro o instrui no 

magismo de Zoroastro, filho de Oromásio, que consiste no culto dos deuses. Ensina-

lhe também a arte de reinar. O mais justo o ensina a dizer sempre a verdade. O mais 

moderado o ensina a não se deixar dominar por nenhum prazer, para que se habitue a 

ser livre e rei, de fato, o que começa pelo domínio das paixões, para delas não vir a 

ser escravo. O mais corajoso o ensina a ser intrépido e isento de medo, inculcando-

lhe que temor é escravidão. Ao passo que tu, Alcibíades, Péricles instituiu como teu 

preceptor um dos seus escravos, Zópiro de Trácia, que de tão velho se tornara 

imprestável (PLATÃO, Primeiro Alcibíades, 122a-c). 
 

Com essa descrição minuciosa da educação persa, Sócrates questiona Alcibíades: como 

alguém que tem vinte anos incompletos e não tem conhecimento nenhum sobre a justiça e 

somente dispõe de “beleza, estatura, nascimento, riqueza e dotes de espírito” pode vir a 

enfrentar um rei persa? (Ibidem, 123e-124a). Foucault destaca que: 

 

O problema está em saber se a autoridade que lhes é conferida por seu status de 
nascimento, seu pertencimento ao meio aristocrático, sua grande fortuna – como era 

o caso de Alcibíades – se a autoridade que lhes é assim de saída conferida, também os 

dota da capacidade de governar como convém. Trata-se, pois, de um mundo em que 

se problematizam as relações entre o status de “primeiro” e a “capacidade de 

governar” (HS, p. 56). 
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 Podemos ver no diálogo a preocupação de Sócrates de fazer Alcibíades compreender 

que, antes de querer governar, é preciso estar apto para ocupar este cargo. Sócrates ressalta que 

é justamente na idade em que se encontra o jovem Alcibíades que se deve tomar alguma medida 

para remediar suas deficiências de conhecimento, pois aos cinquenta anos seria muito mais 

difícil (PLATÃO, Primeiro Alcibíades, 127e). Essa fala demarca que é preferível que as pessoas 

se cuidem enquanto jovens porque é muito mais difícil corrigir maus hábitos idoso. Por isso 

educam-se os jovens e não homens formados. Sobre a questão da sabedoria, Sócrates salienta 

que apesar de ter tido poucos professores, ele teve a ajuda da divindade (theós) como tutor e 

que somente buscando o conhecimento, de uma prática da vida refletida é que Alcibíades 

poderá ter sucesso no intento de ser um conquistador (Ibidem, 124c-d). 
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4. 3 O CUIDADO DE SI É O CUIDADO DA ALMA 

 

Sócrates levanta as questões: “o que significa a expressão cuidar de si mesmo?”, 

“Quando é que o homem cuida de si mesmo?”, “por meio de que arte podemos cuidar daquilo 

que nos diz respeito?” (PLATÃO, Primeiro Alcibíades, 128a). “Alcibíades no solamente tiene 

que cuidar de sí mismo, sino que también tiene que preguntarse qué es esto que debe cuidar” 

(VALENTIM, 2012, p. 3). Cuidar de algo é fazer algo a seu respeito, torná-lo melhor do que 

está no momento. Sócrates afirma que cuidar de si não pode ser a arte que deixa melhor as 

coisas que nos pertencem, mas a arte que nos faz melhorar na nossa essência íntima. E a 

pergunta que se coloca é: “o que somos nós?” Então Sócrates responde: 

 

o homem não é nem o corpo, nem o conjunto dos dois, só resta, quero crer, ou aceitar 

que o homem é nada, ou, no caso de ser alguma coisa, terá que ser forçosamente a 
alma [...] É a alma, portanto, que nos recomenda conhecer que nos apresenta o 

preceito: conhece-te a ti mesmo (PLATÃO, Primeiro Alcibíades, 130c). 
 

Sócrates vai defender a tese de que o homem é a sua alma, sendo assim, aquilo que se 

deve melhorar e aperfeiçoar é a alma, pois ela é o objeto do melhoramento. O cuidado de si é 

o cuidado da alma, ou seja, “Alcibíades es invitado a buscar dentro de él mismo aquello que 

pueda ser parecido con su alma” (VALENTIM, 2012, p. 4). Portanto, amar o corpo de 

Alcibíades não é o mesmo que amar Alcibíades, mas amar algo que pertence a Alcibíades. 

Sócrates afirma que ele é quem verdadeiramente ama Alcibíades, pois ama a sua alma e que 

não vai se afastar dele “depois de vir a perder o viço da mocidade”, contudo o filósofo exige 

que ele se esforce para ficar cada vez mais belo, não de corpo, mas de alma (PLATÃO, Primeiro 

Alcibíades, 130e-131e). De acordo com Salma Muchail: 

 

Para cuidar de si, Alcibíades deverá conhecer a si mesmo; para conhecer-se, há que 
conhecer o divino, conhecendo o divino conhecerá a sabedoria e, portanto, o que é a 

justiça; assim, somente assim Alcibíades poderá ser o bom político capaz de bem 

governar a cidade. Ou dito de outro modo: a formação do político requer a relação 

amorosa com o mestre; conduzindo o discípulo ao reconhecimento da divindade, o 

mestre cuida de que deve cuidar de si (2011, p. 36). 

 

Cuidar de si não diz respeito ao cuidado somente com o corpo ou com a riqueza, mas é 

um olhar refletido para a alma, pois ela é a parte mais divina que se relaciona com o 

conhecimento e com a inteligência. Sócrates destaca que para cuidar de si mesmo “primeiro 

precisarás adquirir a virtude, tu ou quem quer que se disponha a governar ou a administrar não 

só a uma pessoa e interesses particulares, como a cidade e as coisas a ela pertinentes” 
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(PLATÃO, Primeiro Alcibíades, 134c-d). Ou seja, antes de querer ocupar cargos públicos e 

governar a cidade, é preciso realizar um trabalho anterior, que é cuidar das suas próprias 

opiniões, que habitam sua alma e o levam a agir de forma justa ou injusta. Só é possível ser um 

bom governante tendo o conhecimento sobre a justiça, para poder agir em conformidade com 

o justo. Alcibíades termina o diálogo afirmando: “a partir de agora, passarei a meditar sobre a 

justiça” (Ibidem, 135e). E Sócrates termina dizendo: “Faço votos para que perseveres nesse 

intento; contudo, tenho meus receios, não por descrer de tua natureza; é que, considerando a 

força de nosso povo, temo que eu e tu venhamos a ser dominados por ela” (Ibidem, 135e). 

A análise do diálogo Primeiro Alcibíades de Platão é importante para podermos 

perceber como ocorria na prática o cuidado de si exercido por Sócrates com seus 

contemporâneos na polis ateniense. Esse diálogo ilustra bem a concepção de cuidado 

relacionado com o cuidado da alma, ou seja, com aquilo que se é verdadeiramente, já que a vida 

corpórea é marcada por um período da existência em que alma ganha a propriedade do corpo. 

“La epimeleia heautou ya no será un principio de privilegio, sino de cura interior, de búsqueda 

interior y de conocimiento de uno mismo” (VALENTIM, 2012, p. 3). 

O que se evidencia neste diálogo é a preocupação com as opiniões falsas que habitam a 

alma, pois é preciso saber governar bem a si mesmo antes de governar a cidade. Sócrates faz 

com que Alcibíades conclua por si próprio, por meio do uso da dialética, que não possuía os 

conhecimentos que a priori achava que detinha para ocupar o cargo de conselheiro da cidade. 

Para Sócrates, Alcibíades sofre do pior tipo de ignorância, aquela de quem acredita ter um 

conhecimento que não tem. 

Sócrates é o mestre do cuidado de si porque conduz o jovem à reflexão, demonstrando 

as falhas em sua educação. O filósofo precisa se valer da parresía para fazer Alcibíades 

enxergar suas opiniões falsas e buscar o melhoramento de si próprio. De acordo com Foucault, 

“o que é exigido é que o sujeito do poder político seja também o sujeito de uma atividade 

filosófica” (GSA, p. 271). De acordo com Proclo, o objetivo do diálogo de Platão é revelar o 

ser do homem, a sua alma, e fazer cada um de nós nos voltarmos para nós mesmos, nos 

afastando dos impulsos externos, purificando a razão e disciplinando a parte irracional 

(PROCLO, Alcibíades I, 10). 

Sócrates identifica em Alcibíades a ambição de ser um conquistador e o diz para chamar 

sua atenção ser de fundamental relevância para que possa ter êxito em seu intento. Sócrates ao 

conversar com o jovem ambicioso tenta mostrar-lhe a importância de saber o que é a justiça 

para que possa tornar-se um bom conselheiro para a cidade e disso deriva a necessidade de que 
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ele se torne um homem virtuoso, ou seja, que ele cultive a vida examinada. Nota-se no diálogo 

uma grande valoração da vida filosófica, como aquela que se dedica à investigação e coloca-se 

na busca da verdade, visando sempre o agir justo, que se impõe, por escolha própria no 

imperativo de não cometer injustiças, sendo identificada como a única vida que leva à felicidade 

(eudaimonia). De acordo com Foucault:  

 
Essa prática da filosofia é, antes de mais nada, é essencialmente, é fundamentalmente 

uma maneira para o indivíduo de se constituir como sujeito num certo modo de ser. E 

é esse modo de ser do sujeito filosófico que deve constituir o modo de ser do sujeito 

que exerce o poder (GSA, p. 272). 

 

Sócrates quer destacar a importância da vida refletida para aquele que quer governar 

seja a cidade, seja a sua casa. O filósofo não é alguém que interroga Alcibíades para lhe 

apresentar um conjunto de regras a serem seguidas, nem para lhe definir o que é a justiça. 

Portanto a questão principal é que a filosofia “não deve definir para a política o que ela deve 

fazer [mas] tem de definir para o homem político o que ele tem de ser” (GSA, p. 273). A vida 

filosófica se constitui pela busca constante da melhor ação, a filosofia é a própria vida na 

reflexão permanente na busca pela sabedoria. Sobre esse assunto Pierre Hadot afirma que:  

 

o saber não é uma série de proposições, uma teoria abstrata, mas a certeza de uma 

escolha, de uma decisão, de uma iniciativa: o saber não é um saber tout court, mas um 
saber-que-é-necessário-escolher, portanto, um saber viver. E esse saber do valor é que 

o guiará nas discussões travadas com seus interlocutores (HADOT, 1999, p. 61-62). 
 

De acordo com Foucault (1984), o grande legado socrático está na concepção da 

filosofia enquanto prática do cuidado de si, pois é preciso que cada pessoa cuide da sua alma, 

analise-a para não ser habitado por opiniões falsas, que se desdobram em ações injustas. De 

acordo com Foucault, a vida filosófica é aquela que se preocupa com o exame constante das 

opiniões, pois tendo em vista a consciência de nosso não saber, temos que nos colocar 

constantemente na postura investigativa e na busca pela verdade. Para Foucault, Sócrates é uma 

voz dissidente da polis clássica, que inaugura o modo de vida filosófico, pagando com sua 

própria vida pelas consequências da escolha por esse modo diferenciado de existência.  

Muitas das críticas elaboradas, até mesmo por Pierre Hadot (1999), aos trabalhos de 

Foucault apontam que a estilística da existência foucaultiana não levaria em conta os problemas 

no governo da cidade, ou seja, a política. Segundo Pierre Hadot (1999), as técnicas de si 

pensadas por Foucault para falar da Antiguidade cairiam um individualismo que não se faz 

presente nos textos antigos. Contudo, tendemos a discordar de tal posicionamento, pois a todo 

momento em que Foucault fala em cuidado de si, relacionando tema do governo da cidade, 
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como aparece no diálogo Primeiro Alcibíades de Platão. É importante cuidar da alma dos 

cidadãos, já que eles serão os governantes da cidade. Isso quer dizer que: “é preciso que a alma 

do Príncipe possa se governar verdadeiramente segundo a filosofia verdadeira, para poder 

governar os outros de acordo com a política justa” (GSA, p. 272). Sobre esse assunto Edgardo 

Castro afirma que Sócrates transforma a atitude parresiástica em uma virtude moral, que ele faz 

em nome do bem da cidade, desse modo: 

 

Foucault não só se interessa pela ética dos antigos, mas também pela sua política (pelo 

Político de Platão, por exemplo). Não só pelas relações do sujeito consigo mesmas, mas 

também com os outros. Nesse sentido, seria a questão do ‘governo’, de si e dos outros 

(ética e política), o eixo em torno do qual se articula o interesse de Foucault pela 

Antiguidade clássica, helenística e romana. (CASTRO, 2016, p. 34). 

 
 

Portanto, ética e política estão interligadas nas análises foucaultianas das práticas acerca o 

cuidado de si. Analisamos a figura de Sócrates enquanto um acontecimento discursivo que 

provoca vários efeitos de apropriação ao longo do tempo.  De acordo com Pierre Hadot: 

 

Sócrates inspirou, ao mesmo tempo, Antístenes – fundador da escola cínica, que 

preconizava a tensão e austeridade e deveria influenciar profundamente o estoicismo 

– e Aristipo – fundador da escola de Cirene, para quem a arte de viver consistia em 

tirar o melhor partido possível das situações que se apresentavam concretamente, que 

não desdenhavam o repouso e o prazer e deveria, também, exercer influência 

considerável sobre o epicurismo –; mas ele influenciou igualmente Euclides – 

fundador da escola de Mégara, célebre por sua dialética. Um único de seus discípulos, 

Platão, triunfou na história, seja porque soube conferir a seus diálogos um imperecível 

valor literário, seja antes porque a escola que fundou sobreviveu durante séculos, 

salvando assim seus diálogos e desenvolvendo ou mesmo deformando sua doutrina. 

Em todo caso, um ponto parece comum a todas essas escolas: com elas aparece o 
conceito, a ideia de filosofia, concebida, nós o veremos, como um discurso vinculado 

a um modo de vida e como um modo de vinda vinculado a um discurso (HADOT, 

1999, p. 48-49). 

 

Sócrates inaugura a “modalidade filosófica de dizer a verdade” (CV, p. 26), e sua 

filosofia é apropriada de diversas maneiras ao longo do tempo, por diferentes escolas que viram 

no exemplo de vida e morte de Sócrates algo de precursor e inovador, que rompe com as normas 

vigentes e institui uma nova forma de viver, a vida filosófica. De acordo com Inácio Valentim: 

 
Alcibíades después de haber descubierto qué es lo que tiene que cuidar para ser un 

bon consejero de los atenienses también descubre que el arte de la política es un arte 

verdaderamente difícil en donde ni siempre la excelencia será condición suficiente si 

uno no tiene apoyo de la divinidad para obtener fuerza suficiente y estar al margen de 

la corrupción y llegar a tomar buenas decisiones (VALENTIM, 2012, p. 6). 
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 No próximo tópico analisaremos como o cuidado de si aparece no diálogo Laques de 

Platão, tendo em vista a estilística da existência, ou seja, o cuidado de si focado na vida mesma 

que se teve, e como a vida pode vir a ser um objeto de construção de uma existência bela, digna 

e memorável. 
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4. 4 A PRÁTICA DO CUIDADO DE SI NO DIÁLOGO LAQUES DE PLATÃO 

 

No curso A Coragem da Verdade, Michel Foucault destaca três motivos pelos quais se 

deteve na análise do diálogo Laques de Platão. O primeiro diz respeito à frequência com que 

encontramos de forma explícita a noção de parresía (sendo pelo substantivo parrhesía ou o 

verbo parresiázesthai). Já o segundo motivo seria porque no diálogo Laques aparece a exétasis 

“como maneira de testar e de examinar” (CV, p. 113); e o último, porque a noção de epiméleia 

(a noção de cuidado) é constante no diálogo, e, de acordo com Foucault, “Sócrates aparece 

como o único titular possível desse cuidado” (CV, p. 113).45 

Os patrocinadores do diálogo Laques são Lisímaco e Melésias, que são os personagens 

mais velhos e caracterizados como filhos sem fama de pais ilustres. Lisímaco é o mais velho 

do grupo e diz ser amigo de Sofronisco, pai de Sócrates, por quem tem admiração, no entanto 

declara não conhecer muito bem Sócrates (PLATÃO, Laques,181a); e Melésias, filho de 

Tucídides (que não é o historiador) (NAILS, 2002, p. 118-119). A preocupação de ambos diz 

respeito a seus filhos: Aristides e Tucídides, respectivamente. Lisímaco relata o problema no 

início do diálogo:  

 
Eu e o nosso Melésias temos a mesa em comum; nossos filhos comem conosco. Como 
disse no começo, vamos usar de toda franqueza e numerosos feitos de nossos pais, assim 

na paz como na guerra, tanto na administração da cidade como quando se achavam à 

frente dos nossos aliados. Mas a nosso respeito nenhum de nós pode contar, o que nos 

faz sentirmo-nos diminuídos diante de nossos filhos e nos levar a culpar nossos próprios 

pais, por terem permitido viver apenas de divertimentos, desde que atingimos a 

adolescência, enquanto eles se ocupavam com os negócios dos outros. É o exemplo que 

não cessamos de apontar aos rapazes, fazendo-lhes ver que, se se descuidarem de si 

próprios e não nos obedecerem, viverão sem fama alguma; porém, se esforçarem nesse 

ponto, tornar-se-ão, talvez, dignos do nome que têm. Eles prometem obedecer-nos; 

agora todo nosso empenho consiste em saber o que eles precisam aprender e em que 

devem exercitar-se, para virem a ser homens de verdade (PLATÃO, Laques, 179c-e). 

 

 

Lisímaco e Melésias refletem sobre a vida sem glória que tiveram e culpam a atitude 

de seus pais, que não se ocuparam da educação deles, tendo em vista que eram homens muito 

ocupados com os negócios da cidade. O diálogo deixa claro que a percepção de Lisímaco e 

 
45 Vocabulário do “cuidado” (PLATÃO, Laques, 179a-b): “Ora, nós dois decidimos cuidar (epimelethênai) 

com maior carinho da educação de ambos”/ “[...] resolvemos começar desde agora a fazer por eles 

(epimeleîsthai) o que estiver em nossas possibilidades”/“[...]imaginamos que, mais do que ninguém, vos 
preocupa (memelekénai) o problema da educação dos jovens”/ “aconselhamo-vos a não o adiardes por mais 

tempo e vos convidamos a compartilhar os nossos cuidados (tò epiméleián tina poiésasthai), com relação ao 

problema da educação dos filhos”. 
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Melésias quanto à mediocricidade de suas vidas está relacionada com a negligência de seus 

pais. Na medida em que eles estavam mais ocupados cuidando dos assuntos dos outros (tà 

ton állon prágmata) do que com a educação deles. Ambos valem-se da fala franca (parresía) 

para admitir com um pouco de vergonha que não tiveram a vida notável como gostariam e, 

justamente por terem tido a educação negligenciada, estariam tão preocupados para que o 

mesmo não ocorresse com seus filhos e solicitam a ajuda de Nícias46 e Laques47, que são 

conhecidos por falarem francamente (parresiázesthai) (PLATÃO, Laques, 178a). 

Segundo Foucault, a coragem aparece como um assunto a ser debatido e também como 

característica de alguns personagens, pois é preciso coragem não só nas batalhas, mas também 

para confessar coisas incômodas e vergonhosas. Michel Foucault questiona-se: “que relação 

ética há entre a coragem e a verdade? Ou ainda, em que medida a ética da verdade implica a 

coragem?” (CV, 116).  De acordo com Foucault: 

 

para ter acesso à verdade, é preciso que o sujeito se constitua numa ruptura com o 

mundo sensível, com o mundo da falta, com o mundo do interesse e do prazer, com todo 

o mundo que constitui, em relação à eternidade da verdade e da pureza, o universo do 

impuro. A passagem do puro ao impuro, a passagem do obscuro ao transparente, a 

passagem do transitório e do fugidio ao eterno é o que constitui, marca ao menos a 

trajetória moral pela qual o sujeito pode se constituir sujeito capaz de verdade (capaz de 

ver a verdade e dizer a verdade) (CV, 116). 

 

É preciso coragem para admitir que se viveu uma vida sem glória, uma vida medíocre, 

sem nenhum ato digno de entrar para a história. Foucault destaca que: “não é nada agradável 

[para Lisímaco e Melésias] confessar a Nícias e Laques que o pouco brilho de sua vida os 

incomoda e lhes faz dar atenção particular ao cuidado que será necessário dispensar aos filhos” 

(CV, p. 123).  

O diálogo Laques se passa em meio à exibição do mestre de armas Estesilau, que se 

apresenta como professor e/ou “uma espécie de sofista especializado no manejo das armas” 

(CV, p. 123). Nícias e Laques são chamados para assistirem à apresentação sem nenhuma ideia 

prévia de que assunto seria pedido para que opinassem. Logo no começo do diálogo Lisímaco 

comenta com Melésias que havia convidado Nícias e Laques para assistirem à exibição de 

 
46 Nícias é um pouco mais velho que Sócrates e riquíssimo. Seu pai fez fortuna explorando minas de prata, ele 

herda o negócio da família e o aumenta com a exploração de escravos (no número de 1000). Usava do dinheiro 

para ganhar influência política e se dava bem tanto com oligarcas quanto com os democratas. Sempre eleito 

general, com boa reputação e vitórias – embora apareça frequentemente como aquele militar que quer evitar 

riscos e que precisa se colocar contra os demagogos. Morre na expedição à Sicília (NAILS, 2002, p. 213-214). 
47 Laques é um chefe militar respeitado, que lutou com Sócrates na batalha de Délio. Sobre este episódio Laques 
recorda que “se todos, naquela conjuntura, se tivessem comportado como ele [Sócrates], nossa cidade teria ficado 

com honra, sem nunca ter vindo a sofrer a queda que sofreu” (PLATÃO, Laques, 181b). Laques foi morto na 

batalha de Potideia (NAILS, 2002, p. 180-181). 
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hoplomaquia e darem as opiniões deles a respeito de sua importância para a educação dos 

jovens. No entanto, Laques48 introduz Sócrates no diálogo ao se dizer espantado por Lisímaco 

e Melésias não o chamarem para debater tal assunto e Lisímaco diz-se surpreendido com essa 

notícia e questiona: “Sócrates se preocupa (epiméleian pepoíetai) com esses problemas?” 

(PLATÃO, Laques, 180a). E Laques diz:49 

 
Mas admira-me que recorras a nós para te aconselharmos a respeito da educação dos 

rapazes e não tenhas tomado idêntica resolução com relação a Sócrates, aqui presente, 

a uma, por ser ele do mesmo burgo que tu; outra, por passar todo o tempo em locais em 

que são debatidas, precisamente, as questões que estás procurando resolver, o estudo ou 

a ocupação mais indicada para os moços (PLATÃO, Laques, 180b-c). 

 

Um fato interessante é que entre os participantes ativos do diálogo Sócrates é o 

personagem mais novo do grupo (que teria data estimada de 424 a.C.). Sócrates com 36 anos 

(NAILS, 2002, p. 118-119), mas é ele que vai discutir sobre a formação dos jovens com adultos 

que exercem importantes funções políticas na cidade. O filósofo é tido como a pessoa mais 

indicada para falar sobre a melhor educação a ser dada aos jovens para que venham a se 

tornarem renomados líderes políticos (CV, p. 114). Ao contrário de Lisímaco, Laques é um 

admirador de Sócrates e exalta para seus amigos suas qualidades nas batalhas deixando o 

filósofo mais confortável na conversa: 

 

O fato de ser mais moço o professor, ou de ainda não haver alcançado fama, ou 

qualquer outra particularidade deste tipo, é coisa com que não me preocupo. Por 
isso, comunico-te, Sócrates, que podes ensinar-me ou refutar-me como 

entenderes, ou aprender comigo o que eu souber. São esses os meus sentimentos 

a teu respeito, desde o dia em que corremos juntos os mesmos perigos e tu deste 
prova do teu valor, como só poderia fazê-lo um homem cujo merecimento o 

tempo viria a confirmar. Fala, portanto, o que quiseres, sem te preocupares com 

a diferença de idade que há entre nós (PLATÃO, Laques, 189a-b). 

 

O que importa a Laques é o modo como Sócrates conduz a sua existência: “das palavras 

de Sócrates não tenho experiência, porém há muito conheço suas ações, que o revelam como 

 
48 “Laques se presenta como un joven e inexperto y deseoso de aprender con los que saben” (VALENTIM, 2012, 

p. 482). 
49 “Y, si tenemos en cuenta al texto de Gorgias que hemos citado hace poco (484 be), comprenderemos los motivos 

de Lisímaco. En efecto, Sócrates lleva esencialmente una vida filosófica como ha sido subrayado por el propio 

Laques (180 b-c4) y esta vida es incompatible según Calicles (en el Gorgias, 484 b-e) con la vida digna de la 

ciudad o del ciudadano honrado. La vida del filósofo solamente tiene sentido mientras uno es joven, después de la 

juventud, la práctica filosófica es considerada o es vista como una vergüenza y como un principio de vaguedad. 

Por eso, desde su punto de vista de la concepción de la educación aristocrática, Lisímaco no podía imaginar que 
la vida que Sócrates llevaba podía ser compatible con el tipo de educación que él quería para su hijo. Conoce a 

Sócrates, tiene un aprecio por él, pero no sabía que éste podía ser portador de la excelencia que él buscaba para su 

fijo. Es Laques, en tono parresiástico, quien le hará descubrir esta posibilidad” (VALENTIM, 2012, p. 480). 
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capaz de exprimir-se com elegância e total franqueza [páses parresías]” (PLATÃO, Laques, 

189a, tradução nossa). De acordo com Foucault, Laques não vai aceitar essa discussão com 

Sócrates porque o considera corajoso, porque essa questão nem estava posta no início do 

diálogo. Laques aceita ser interrogado por Sócrates pois o que ele pode testemunhar sobre o 

filósofo confere com aquilo que ele fala. Para Laques, Sócrates é coerente e harmônico. De 

acordo com Laques, isto seria suficiente para considerá-lo alguém digno de se conversar.  

 
Laques não diz: Sócrates poderá falar da coragem porque é corajoso. De uma 

maneira muito mais geral, tudo que Sócrates dirá livremente, ele aceitará. 

Aceitará até ser testado, examinado, ele, que é um velho general entrado em 
anos, por esse homem relativamente jovem que é Sócrates. Por que aceitará tudo 

isso? Porque existe precisamente essa sinfonia, essa harmonia entre o que diz 

Sócrates, sua maneira de dizer coisas e sua maneira de viver. A parresía 
socrática como liberdade de dizer o que ele quer é marcada, autenticada pelo 

som da vida do próprio Sócrates. A trajetória não é, portanto: da coragem de 

Sócrates (na batalha de Delion) à sua qualificação, sua competência a falar da 

coragem militar. A trajetória é: da harmonia entre a vida e discurso de Sócrates 
à prática de um discurso verdadeiro, de um discurso livre, de um discurso 

franco. A fala franca se articula a partir do estilo de vida. Não é a coragem na 

batalha que autentica a possibilidade de falar da coragem (CV, p. 138). 

 

De acordo com Laques, não se trata de uma questão de competência ou de Sócrates ser 

considerado corajoso nas batalhas, mas o que habilita o filósofo a ser ouvido como um igual na 

conversa é o seu modo de viver, ou seja, é pela coerência entre sua fala e sua ação. Sócrates é 

alguém que prática o discurso verdadeiro, livre e franco que se mostra harmônico com sua 

própria existência. 
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4. 5 O JOGO DA PARRESÍA ÉTICA 

 

Lisímaco e Melésias querem saber sobre a importância ou não da prática da 

hoplomaquia para a educação dos jovens (muitas pessoas acham essas exibições ridículas, mas 

ninguém tem coragem de falar francamente). Lisímaco fala: 

 
Muita gente faz mofa dessas práticas [de hoplomaquia], e quando alguém lhes pede a 

opinião, nunca dizem o que sentem, mas, procurando adivinhar o pensamento do 

interlocutor, falam sempre coisa diferente da própria opinião. Como, porém, vos temos 

na conta de bons juízes e de pessoas sinceras, chamamos-vos para nos aconselhardes 

sobre o assunto (PLATÃO, Laques, 178b-179a). 

 

Nícias, Laques e Sócrates são os parceiros reais do diálogo, ou seja, são eles que vão 

colocar em questionamento se a hoplomaquia é importante, ou não, para a educação dos jovens. 

Para Lisímaco a “concepción educativa sobre autoridad de Sócrates sigue siendo inferior con 

relación a la autoridad de sus invitados [Nícias e Laques]” (VALENTIM, 2012, p. 482).  

Sócrates, sabendo disso, reivindica o direito de ouvir primeiro os mais velhos do grupo para 

depois tomar a palavra, como demonstra ao dizer: 

 

Sendo eu, porém, o mais moço e o menos experiente, parece-me mais acertado ouvir 

primeiro o que os outros têm a dizer, para aproveitar-me dos seus ensinamentos. No 

caso de poder acrescentar algo ao que disserem, exporei francamente minha opinião, 
esforçando-me por convencê-los e a ti da minha maneira de pensar (PLATÃO, Laques, 

181d-e). 

 

Neste momento do diálogo ocorre o embate entre Nícias e Laques e uma divergência 

entre ambos sobre a importância do aprendizado da hoplomaquia para a educação dos jovens. 

Nícias foi o primeiro a tomar a palavra e defender a hoplomaquia dizendo que “não há exercício 

mais aconselhável para um homem livre do que o de equitação” (PLATÃO, Laques, 182a). 

Segundo Nícias: “o conhecedor da hoplomaquia nada terá que recear, nem de um único 

perseguidor, nem de muitos; em qualquer situação, contará com vantagens”. (Ibidem, 182b-c).  

Já Laques discorda e afirma que “se ela tivesse algum valor, não ficaria esquecida dos 

lacedemônios, que outra coisa não fazem na vida, senão aprender e praticar o que [...] lhes 

confere superioridade na guerra, com relação aos outros povos” (Ibidem, 183a). Foucault (CV, 

p. 128) afirma que Laques faz uso da “prova de vida” para afirmar que a hoplomaquia não é 

importante para a educação dos jovens e para isso conta a história vergonhosa do mestre de 

armas Estesilau, a qual testemunhou: 
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Esse Estesilau que vistes juntamente comigo exibir-se diante de uma grande multidão 

e dizer de si mesmo tantas maravilhas, eu já tive oportunidade de observar noutra parte 

muito mais conforme a verdade, e onde, bem contra o seu querer, ele se revelou o que 

verdadeiramente era. Havendo o navio em que ele servia como tripulante acometido 

de abordo certo barco de carga, combatia ele armado de uma lança-foice, que tanto 

diferia das armas comuns, como ele dos outros combatentes. A seu respeito não vamos 

gastar muitas palavras, mas vale a pena contar o resultado da ideia mirífica de pôr 

uma foice numa haste de lança. Estando ele a lutar, enroscou-se-lhe a arma no 

cordame do navio inimigo e nele ficou presa. Estesislau dava-lhe safanões para 

desprendê-la, porém nada conseguia. Os dois barcos deslizavam um pelo outro; no 
começo, ele corria ao longo do navio, segurando firme a lança; quando, porém, o barco 

inimigo se afastou e começou a arrastá-lo, por não se resolver ele a soltar a arma, 

deixou-a escorregar aos poucos pela mão, até segurá-la apenas pela extremidade do 

cabo. Diante de tal situação, os tripulantes do cargueiro romperam em vaia e 

gargalhadas, e só depois que um deles atirou uma pedra, que veio cair no convés do 

navio aos pés de Estesislau, foi que este soltou a lança. Os homens da trirreme não se 

podiam conter de tanto rir, ao verem aquela lança-foice pendurada no cargueiro. É 

possível que essa arte tenha algum valor, como disse Nícias; porém, o que eu vi foi 

isso (PLATÃO, Laques, 183d-184b). 

 

 

Laques é o personagem que sempre chama atenção para a “prova de vida”, ele faz isso 

com Sócrates, ao considerá-lo uma pessoa digna por suas atitudes no campo de batalha e o 

mesmo ocorre com o mestre de armas, Estesilau (CV, p. 128). Laques destaca: 

 

Algumas pessoas poderão achar que sou amigo dos discursos, e outras, que sou 

inimigo deles. Quando ouço alguém discorrer sobre a virtude ou sobre qualquer outra 

modalidade de sabedoria, algum homem de verdade e à altura do seu tema, alegro-me 

sobremodo e me comprazo em comparar o orador com suas palavras, e em verificar 

como ambos se combinam e completam. Considero o indivíduo nessas condições um 

músico afinado em harmonia mais perfeita do que a da lira ou de qualquer outro 

instrumento frívolo: a harmonia da sua própria vida, estando sempre em consonância 
suas palavras com seus atos [...] quem procede de modo contrário ofende-me os 

ouvidos, e em tanto maior grau quanto melhor se me afigura o seu falar, do que resulta 

parecer que me horrorizam discursos” (PLATÃO, Laques, 188c-e). 
 

 

Portanto, temos uma divergência entre Nícias e Laques sobre o benefício do estudo da 

hoplomaquia, e Lisímaco chama Sócrates para desempatar, mas o que ocorre é que Sócrates se 

recusa a decidir essa questão por decisão da maioria e argumenta que essa questão é um 

problema de tékhne e que a melhor decisão seria dada por alguém que detenha o conhecimento 

sobre o assunto. Foucault interpreta o confronto entre Nícias e Laques em torno da hoplomaquia 

como um confronto político, típico de assembleia, que envolve um tipo de veridicção, no qual 

a decisão é realizada por meio da votação da maioria. No entanto, Sócrates opõe-se a esse 

modelo, propondo o critério da competência. Foucault afirma que há um “deslocamento da cena 

da política para a cena técnica” (CV, p. 128). Sócrates institui um novo tipo de veridicção, que 

é o da competência, e desloca o problema para o questionamento sobre os interlocutores, se eles 
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teriam competência para falar a respeito da “psykhês therapeía (o cuidado da alma)” (CV, p. 

128). Foucault destaca que: 

 

A pretexto de interrogá-los sobre os mestres que podem autenticar a competência e a 

opinião deles, vai lhes impor um jogo totalmente diferente, que não é nem da política, 

claro, nem mesmo o da técnica [mas] que será o jogo da parresía e da ética, que será 

o jogo da parresía orientada para o problema do éthos. Como ele faz essa 

transformação? Creio que se deve a outra pergunta. Primeiro: como esse jogo 

socrático é apresentado no diálogo, isto é, como é descoberto e aceito pelos parceiros? 
Segundo: como esse jogo é descrito, definido, em que consiste? E terceiro: o que 

autoriza Sócrates a desempenhar esse papel da parresía ética? (CV, p. 129) 

 

Essa forma de veridicção que Sócrates instaura não é mais a do jogo político que 

acontece por meio da cena dos debates das opiniões e do ganho pela decisão da maioria, mas 

se relaciona com a competência e a relação entre mestre e obra, ou seja, “ela se apoia 

essencialmente na tradicionalidade de um saber que vai do mestre ao discípulo e se manifesta 

[por obras]” (CV, 127). O que se busca é um “tekhnikòs perì psykhês therapeían (um técnico 

do cuidado, [mais que] da ‘terapia’, da alma)” (CV, p. 126). 

Para se saber se estamos diante de um bom mestre do cuidado é preciso que haja provas, 

é preciso que se evidencie aquilo que se realizou, por isso que a questão da terapêutica da alma 

se relaciona com a prova de vida, o que Foucault chama de uma estética da existência. Para que 

estejamos de fato diante de um bom mestre do cuidado é preciso que haja a prova da vida que 

se viveu, como prova de verdade.  

De acordo com Foucault, Sócrates instaura uma nova forma de veridicção que se 

relaciona com a ética e com a política, mas não com a política praticada na pólis ateniense. O 

que Sócrates instaura é um discurso outro, que tem relação com uma determinada forma de 

ética do cuidado de si e dos outros. Essa atitude crítica do cuidado para consigo reflete no 

governo dos outros quando se está ocupando um cargo na esfera política da cidade. Sendo 

assim, Sócrates: 

 

[...] sostiene firmemente que lo más importante en la vida es el examen de sí mismo 

en lo que se refiere a la aretē, la excelencia moral (Ap., 38 a; cf. 31 b 5, 41 e), en lo 
concerniente a la inteligencia (phrónesis) y la verdad, y a hacer que la propia alma sea 

lo mejor posible (29 e, 30 b 2) (KAHN, 2010, p. 124). 

 

 

Por isso, Sócrates recoloca a questão ao afirmar que “sempre que alguém delibera sobre 

determinada coisa, com relação a outra, sua consulta diz respeito à coisa que é o objeto de 

estudo, não à que entra em relação com ela” (PLATÃO, Laques, 185d-e). O problema que se 

coloca é não mais sobre a importância ou não da hoplomaquia para a boa educação dos jovens, 
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mas aquilo que torna os jovens em homens ilustres. Ou seja, o problema gira em torno do 

conhecimento necessário para a boa educação de jovens, no “tratamento de almas” (PLATÃO, 

Laques, 185e-186a).  

O que se procura é aquele que detém a tékhne da “terapia” da alma. Essa pessoa que 

deve dizer se a hoplomaquia deve ou não ser cultivada entre os jovens. Segundo Foucault, 

Sócrates vai propor um “tipo de discurso e de veridicção que não são os discursos da veridicção 

política e vai fazer os políticos entrarem nessa outra coisa” (CV, p.115). Em Platão, vemos 

Sócrates afirmar que “a decisão acertada não se apoia no número, porém no conhecimento” 

(PLATÃO, Laques, 184e). Segundo Inácio Valentim: 

 

Hay una especie de insatisfacción congénita ya no solamente con relación a los demás 

sino también con relación a sí mismo. Pero es justamente esta insatisfacción que le 

hace trabajar profundamente el ser y es también ella que le permite afirmarse como 

autoridad en su interrogatorio y en sus rechazos de las opiniones de los otros, la 

opinión de la mayoría (2012, p. 488). 

 

Neste momento o que se coloca em questionamento no dialogo é quem teria o 

conhecimento para falar sobre a arte de tornar os jovens melhores? Sócrates afirma que teria 

que ser alguém que teve bons professores ou que descobriu sozinho sobre essa matéria. De 

novo vemos aparecer na boca de Sócrates a ideia de que o conhecimento provém do 

aprendizado com alguém ou da descoberta sozinho (PLATÃO, Primeiro Alcibíades,  106e). 

Sócrates admite que queria ter pago professores para aprender, mas careceu de dinheiro para 

investir em si mesmo, no entanto quem poderia ajudar nisso é Nícias e Laques, que puderam 

pagar honorários aos sofistas. Sócrates diz: 

 

Sempre careci de recursos para pagar honorários aos sofistas, os únicos que se 

apresentavam como capazes de fazer de mim um homem de bem e de valor, não me 
tendo sido possível até agora descobrir por mim mesmo semelhante arte. Porém, não 

será de admirar que Nícias e Laques tenham descoberto e aprendido, porque não 

somente dispuseram sempre de muito mais recurso que eu, o que lhes permitia estudar 

com outras pessoas, como também por serem mais velhos e, por isso mesmo, já terem 

tido tempo de descobri-la” (PLATÃO, Laques, 186c-d). 

 

Neste momento, Nícias faz um desabafo sobre as atitudes de Sócrates, o que é bastante 

significativo para a tese defendida por Foucault sobre a filosofia socrática, no que diz respeito 

a ela ser uma filosofia voltada para o cuidado de si e dos outros. Sócrates é caracterizado como 

uma pessoa que ao conversar conversar com diferentes pessoas sobre assuntos triviais, 

desloca-os para à reflexão sobre si:  
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Nícias: Pelo que estou vendo, Lisímaco, o que conheces de Sócrates vem apenas do 
pai dele, sem que nunca tivesse com ele convivência mais estreita, tirante, 

possivelmente, na sua meninice, quando poderia ter visto em companhia do pai, que 

fosse isso no templo, que nas assembleias distritais. Mas é evidente que, depois que 

ele se tornou homem feito, nunca mais o encontraste. 

Lisímaco: Como assim, Nícias? 

Nícias: Pois pareces ignorar que quem se aproxima de Sócrates para conversar com 

ele, no jeito de mulheres que confabulam, muito embora se trate no começo de assunto 

diferente, de tal modo ele o arrasta na conversa, que o obriga a prestar-lhe contas de 

si próprio, de que maneira vive e que vida levou no passado; uma vez chegados a esse 

ponto, não o solta Sócrates sem o ter examinado a fundo. Eu já estou acostumado com 

a maneira dele, e sei que todos temos de passar por isso. Sendo assim, Lisímaco, de 
muito bom grado conversarei com ele; não vejo nenhum mal em sermos lembrados 

de algum torto que tivéssemos feito ou que estejamos a fazer; quem não se furta a esse 

exame passará necessariamente a tomar mais cuidado consigo mesmo, de acordo, 

nesse particular, com Sólon, quando disse que devemos aprender durante toda a vida, 

sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Para mim não é nem insueto nem 

desagradável ser examinado por Sócrates; em verdade, desde o começo eu sabia que, 

estando Sócrates presente, a conversação não iria girar em torno dos rapazes, mas de 

nós mesmos (PLATÃO, Laques, 187e-188c). 

 

Este fragmento do diálogo demonstra bem a atitude socrática ao conversar com as 

pessoas em relação a prática do cuidado de si e dos outros. Nícias conhece bem o modo de 

conversar socrático tanto que vai enfatizar que com Sócrates no meio da conversa o 

questionamento iria ser muito mais sobre eles mesmos do que sobre a hoplomaquia. Foucault 

identifica nessa situação o convite socrático ao jogo parresiástico:  

 

 

Aqui é um bom jogo de parresía, inteiramente positivo, em que à coragem de Sócrates 

vai responder a coragem dos que aceitam a sua parresía. O pacto é inteiro, o pacto é 

pleno, e eu diria que nunca é desmentido. Estamos na forma da parresía feliz (CV, p. 

124). 

 

A preocupação de Sócrates gira em torno de algumas questões, tais como: quem se é? 

Quem se poderia vir a ser? Quais tipos de conhecimentos habitam sua alma? De onde vem o 

conhecimento que tomamos como verdade? Com quem aprendeu? Ou teria descoberto 

sozinho? Sócrates faz o exame da alma de si dos outros.  Ele quer saber que tipo de opiniões 

as pessoas carregam em suas almas cristalizadas como verdades. O exame socrático não é 

para a manuntenção de um si intocável, mas é um convite para rever suas opiniões, investigar 

a fundo seus valores e crenças. Segundo Inácio Valentim, “La verdad que ahora se produce 

está ligada a la ética que renueva lo estético y la propia ontología del sujeto” (2012, p. 541). 

Ter uma vida digna ou tornar-se um homem ilustre relaciona-se a efetuar grandes feitos 
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para a cidade, ou seja, uma ação prática no mundo político. A educação que visa o 

melhoramento dos jovens para que eles venham a se tornar homens dignos se relaciona com 

os tipos de conhecimentos que precisam ser adquiridos para fazer grandes feitos. É preciso 

cuidar de si, para cuidar da cidade e ser lembrado como alguém que fez isso de uma forma 

memorável.  

Laques se diz disposto a praticar esse exame ao declarar-se “disposto a dialogar com 

ele [Sócrates], deixando-me de muito bom grado examinar, sem me sentir envergonhado de 

aprender” (PLATÃO, Laques, 189a-b). É importante destacar que a prática do exame é 

muitas vezes dolorosa. É preciso ter coragem para suportar a dor de saber que não se sabe, 

de saber que está errado e ter coragem para mudar. A coragem não somente exercida no 

campo de batalha, mas em toda as situações da vida como: a coragem de confessar coisas 

incômodas; coragem diante de uma doença; coragem diante de uma perda e/ou qualquer outra 

situação dolorosa. 

A filosofia socrática é um convite para o exame das opiniões que habitam a sua alma, 

é preciso colocar essas opiniões em xeque, investigando minuciosamente cada pensamento e 

convicção que se tem. É preciso ter coragem para dizer a verdade a si mesmo, de assumir 

publicamente que não se teve uma vida ilustre e buscar o que poderia ser aprendido para se 

tornar alguém melhor, a fim de ser lembrado pela posteridade por ter realizado grandes feitos.   

O diálogo percorre toda uma série de definições e refutações acerca da relação entre 

hoplomaquia e coragem. Mas a tentativa de definição recai sob esta última. Pois a questão 

que se coloca é se a coragem seria uma parte da virtude? Ou se seria a virtude algo maior que 

englobaria “a temperança, a justiça e muitas outras” (PLATÃO, Laques, 198b)? Ou ainda, se 

a coragem não seria “toda virtude”, como afirma Nícias (Ibidem, 199e)? Sendo Nícias 

incapaz de conseguir definir o que fosse a coragem, Sócrates diz para o amigo “não te 

amofinares por te teres revelado inteiramente ignorante a respeito da coragem. Só o que te 

importa é vir eu a estadear também a minha ignorância nesse ponto” (Ibidem, 200a-b).  

O diálogo do Laques termina tal como o Alcibíades, sem nenhuma conclusão definitiva 

sobre a virtude e/ou a coragem, mas com a consciência de que é necessário continuar 

buscando esse conhecimento. Esse posicionamento coincide com a ideia da filosofia que está 

sempre na busca do conhecimento. Sócrates ao final do diálogo fala da necessidade de todos 

procurarem professores e não economizarem. Nesse sentido, ele se coloca na mesma 

condição que os outros, ao dizer:  “cuidemos, a um tempo, com todo empenho, da nossa 
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educação e da dos rapazes” (Ibidem, 201b-c).50 Segundo Foucault: 

 

No momento em que Sócrates acaba de dizer sou tão ignorante quanto vocês e todos 
nós necessitamos de um mestre, Lisímaco, ouvindo isso, entendeu outra coisa: ele 

entendeu que é Sócrates, e somente Sócrates, o mestre desse caminho que conduz ao 

verdadeiro mestre. E é por isso que, em vez de procurar o mestre caro de que Sócrates 

havia ironicamente falado, Lisímaco diz simplesmente a Sócrates: passe lá em casa. 

É o pacto da epiméleia que aparece agora: é você que cuidará dos meus filhos, e não 

só cuidará dos meus filhos, mas também de mim – de acordo com o princípio evocado 

no início do diálogo, quando foi dito que mesmo quando se tem idade, e ao longo de 

toda a sua vida, é preciso questionar a própria maneira como se vive. É preciso sem 

cessar submeter sua existência, a forma de seu estilo de existência, ao básanos (à pedra 

de toque). É como básanos, como aquele que faz cada um dar razão de sua existência, 

de toda a sua existência e ao longo de toda a sua existência, é a esse título que Sócrates 

é convocado, convocado para os filhos de Lisímaco e para o próprio Lisímaco (CV, 

p. 142). 

 

Foucault considera essa passagem fundamental para entender os vínculos estabelecidos 

entre a epiméleia e parresía no modo de veridicção produzido por Sócrates, que mescla a prática 

do cuidado com a fala franca. De acordo com Foucault:   

 

essa parresía socrática vai falar de quê? Não vai falar de competência, não vai falar 

de tékhne. Vai falar de outra coisa: do modo de existência, do modo de vida. E o modo 

de vida aparece como correlativo essencial, fundamental, da prática do dizer-a-

verdade. Dizer a verdade na ordem do cuidado dos homens é questionar o modo de 

vida deles, é procurar pôr à prova esse modo de vida e definir o que pode ser validado 

e reconhecido como bom e o que deve, ao contrário, ser rejeitado e condenado nesse 

modo de vida. É nisso que vocês veem se organizar essa cadeia fundamental que é a 

do cuidado, da parresía (da fala franca) e da divisão ética entre o bem e o mal na 

ordem do bíos (da existência). Temos aí, a meu ver, o esboço, o desenho já firme, 

apesar de tudo, do que é essa parresía socrática, que não é mais em absoluto a parresía 

política de que lhes falei da última vez. É, sim, uma parresía ética. Seu objeto 

privilegiado, seu objeto essencial [é] a vida e o modo de vida (CV, p. 138). 

 

Sócrates é o mestre do cuidado e não alguém que detém um sistema doutrinal formal e 

sistemático para ensinar. Ele tem um modo específico de produzir verdades que mescla o 

cuidado com a parresía. No entanto, ele é o mestre ignorante, que tem consciência de seu não 

saber e porque sabe disso se coloca a buscar pelo conhecimento e a investigar em busca da 

verdade.  Segundo Foucault (CV, p. 138), Sócrates inaugura a vida filosófica, como sendo 

aquela que se preocupa com o exame das opiniões e busca viver na coerência entre aquilo que 

se pensa e como se age e também na busca pelo conhecimento verdadeiro. 

 
50 “Con relación a la cuestión del saber, Sócrates asume igual postura e igual comportamiento con los diálogos 

anteriores. No sabe nada ni sobre la técnica ni sobre la sabiduría” (VALENTIM, 2012, p. 486). 
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[...] temos aqui muito exatamente, vocês se lembram, a fórmula que encontramos na 

Apologia de Sócrates, quando Sócrates lembra que a missão que lhe foi dada pelos 

deuses foi de se ocupar dos cidadãos da cidade, e até de qualquer homem que possa 

passar pela rua, e fazer que eles se tornem melhores. Tanto é de fato a missão divina 

que ele recebeu e à qual alude na Apologia, que aqui mesmo Sócrates ficaria mal se 

quisesse se esquivar dela. De fato, ele a aceita, ou em todo caso se recusa a se furtar a 

essa tarefa que lhe Lisímaco agora lhe pede. E diz: seria ruim ‘recusar dar ajuda a 

quem deseja se tornar melhor’ (CV, p. 140). 

 

Após Sócrates colocar seus questionamentos em cena no diálogo, Lisímaco, que antes 

não havia considerado Sócrates alguém apto para estar na conversa, entende a importância dos 

questionamentos socráticos e lhe pede ajuda com a educação dos jovens. Por sua vez, Sócrates 

não se nega a ajudar a tornar os filhos de seus companheiros melhores, mas vai fazer isso ao 

seu modo, valendo-se da prática da investigação, do cuidado e da parresía. 
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4. 6 A VIDA NA CORAGEM DA VERDADE 

De acordo com Foucault, a filosofia socrática é “fundadora do discurso filosófico, da 

prática filosófica, da racionalidade filosófica” (CV, p. 112). Nícias e Laques são colocados 

por Sócrates como pessoas que podem falar sobre a coragem por terem tido condições de pagar 

professores para lhes ensinarem (PLATÃO, Laques, 186c-d). O exame socrático incide sobre 

os dois a respeito da competência que supostamente teriam para opinarem acerca daquilo que 

torna os jovens melhores. Os dois vão ser interrogados para ver se poderiam ser considerados 

mestres do cuidado.  

Sócrates conduz Nícias e Laques para o jogo da parresía orientada para o problema do 

éthos. Existe um jogo socrático em que os participantes do diálogo aceitam jogar, o método de 

perguntas e respostas de Sócrates não é desconhecido para os participantes. O mestre do 

cuidado tem que preencher dois requisitos: ser competente para formar bons alunos e ter sua 

vida como prova do bom exemplo a ser seguido. Esses dois critérios são indispensáveis na 

escolha de um bom mestre do cuidado. Temos de um lado a qualidade do mestre e, de outro, a 

qualidade da obra (CV, p. 118). Sócrates diz não ser o homem que eles procuram por não ter 

tido dinheiro para pagar mestres, que o não foi capaz de descobrir sozinho e tão pouco é capaz 

de ensinar alguém e diz:  

 

Porém, não será de admirar que Nícias e Laques a tenham descoberto e aprendido [a 

arte de saber o que torna os jovens melhores], porque não somente dispuseram sempre 

de muito mais recurso do que eu, o que lhes permitiria estudar com outras pessoas, 

como também por serem mais velhos e, por isso mesmo, já terem tido tempo de 

descobri-la (PLATÃO, Laques, 186 c-d) 

 

Michel Foucault (CV, p. 118) destacou que no diálogo Primeiro Alcibíades encontramos 

a concepção de que aquilo de que se deve cuidar é a alma. Já no Laques, aquilo de que se deve 

cuidar é a vida “(o bíos), isto é, a maneira de viver. É essa modalidade, essa prática da existência 

que constitui o objeto fundamental da epiméleia”. (CV, p. 118). Portanto, temos duas relações 

possíveis: “educação e negligência, no Alcibíades como no Laques”, fundando os princípios do 

cuidado (CV, p. 118). Para Foucault, não há incompatibilidade entre essas duas formas de 

cuidado (cuidado com a alma e prova de vida). Segundo Foucault: 

 

A filosofia que tem que se pôr sob o signo do conhecimento da alma e que faz desse 

conhecimento da alma uma ontologia do eu. E, depois, uma filosofia como prova da 

vida, do bíos que é matéria da ética e objeto de uma arte de si. Esses dois grandes 

perfis da filosofia platônica, da filosofia grega, da filosofia ocidental, são facilmente 

decifráveis quando se compara os diálogos Laques e Alcibíades (CV, p. 118-119). 
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A vida que se leva é o ponto de partida para o modo como os sujeitos vão se tratar uns 

aos outros. Destaca-se Laques, que diz considerar bem Sócrates por ele ter harmonia entre sua 

vida e seu discurso. A vida filosófica precisa demonstrar essa coerência. Ela é a prova de 

verdade: “o bíos como objeto do cuidado me [parece] ser o ponto de partida de toda uma prática 

e de toda uma atividade filosófica de que o cinismo, claro, é o exemplo primeiro” (CV, p. 112). 

De acordo com Saly Wellausen: 

 

A filosofia propõe duas linhas de reflexão: 1) conduzir os homens a se ocuparem de 
si mesmos; 2) elaborar uma certa forma de vida; portanto, conhecimento da alma, 

ontologia de si e prova de vida. O tema da epimeleia está presente na racionalidade 

moderna ocidental: por um lado, como cuidado da alma; por outro, como verificação 

da vida, do bíos, prova da vida. O cuidado da vida é a marca da racionalidade moderna 

desenvolvida na noção de biopoder (WELLAUSEN, 1996, p. 117). 

 

De acordo com Foucault (1984), o diálogo Laques tem três momentos: a parresía, o 

exame e o cuidado. Primeiramente, notamos o pacto da franqueza entre os personagens que vão 

participar do jogo de perguntas e respostas de Sócrates. Os participantes concordam em 

responder sendo francos e dizendo a verdade e precisam ter coragem para exercer tal ato. Então, 

partimos para a segunda parte que é o exame. É preciso examinar quem tem a competência para 

falar sobre o que melhora os jovens. O que se busca com o exame é um técnico do cuidado, 

busca-se um mestre que seja bom na arte de formar bons alunos. E, por fim, a terceira parte: a 

“emergência da verdade” (CV, p. 122). Da verdade dolorosa, que é preciso ter a coragem de 

suportar, a coragem de suportar a vida na aporia, a vida na ignorância e a coragem de tomar 

consciência de seu não saber. Michel Foucault destaca que “Sócrates aparece como aquele que 

detém a parresía, que tem o direito de usar da parresía e a quem os interlocutores reconhecem 

o direito essencial de servir-se dele” (CV, p. 113). De acordo com Foucault: “Encontramos, 

portanto, ao longo de todo diálogo, a articulação, o vínculo, de certo modo o entrelaçado dessas 

três noções: a exétasis como prática e exame da prova da alma; e enfim o cuidado como objetivo 

e fim da parresía, dessa franqueza examinatória” (CV, p. 114). 

Curiosamente, mesmo Sócrates também dizendo que nada sabe, e após Nícias e Laques 

verificarem que não podem aconselhar Lisímaco e Melésias sobre a educação de seus filhos, 

Laques limita-se a dar um único conselho que consiste em confiar os jovens a Sócrates, para 

que o filósofo cuide deles e os torne melhores (PLATÃO, Laques, 200c-d). O diálogo Laques 

trata sobre a coragem da verdade, ou seja, que tipo de combate somos capazes de enfrentar para 

alcançar a verdade? Foucault compara o Laques e o Primeiro Alcibíades, e, em ambos os casos, 
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trata-se da formação dos jovens para serem homens ilustres no futuro e do problema do cuidado 

de si. Sobre os dois diálogos de Platão escolhidos por Foucault, Ernani Chaves salienta que: 

 

Foucault distinguirá, na sua análise desses dois diálogos platônicos – a propósito do 

tema do didonai logon, ou seja, do ‘dar conta de si mesmo’ –, duas direções quando se 
trata de ‘coragem do dizer verdadeiro’. A primeira, no Alcebíades, dirigida ao ‘ser da 

alma’, a uma ‘metafísica da alma’. A segunda, no Laques, voltada às ‘formas de 

existência’, a uma ‘estilística da existência (Foucault, 2009, p. 149). Constitui-se, desse 

modo, uma dualidade que, segundo ele, deixará marcas indeléveis em toda história do 

pensamento ocidental. Assim, o ‘dar conta de si’, objetivo maior da parrêsia socrática, 

pode ser entendido de duas maneira: como a tarefa de ter de encontrar e de dizer o ser 

da alma, ou como tarefa e trabalho que consiste em dar um estilo à existência 

(CHAVES, 2013, p. 32). 

 

 

A atitude filosófica do cuidado de si relaciona-se com o cuidado com os outros. É uma 

atitude ética que se relaciona com a política, mas para instituir uma nova forma de relação 

política, uma política que não vise a decisão pela votação da maioria,51 mas que tenha como 

critério a competência, o conhecimento e a ética, já que a prova de vida faz parte da produção 

da verdade. De acordo com Saly Wellausen: 

 
O Laques e o Alcibíades abordam os temas da parrhésia, emergência das técnicas de 

si e estilística da existência, permeados pelas noções de lógos, bíos e áskesis, 

oferecendo ao pensamento filosófico moderno elementos para uma reflexão sobre a 

estética da vida – que era tratada como obra de arte, beleza possível, existência bela, 
no século de Péricles. Estilo de existência não exprime distinção – o nome, tomado 

no sentido grego, significa que um artista é um artesão de si mesmo (WELLAUSEN, 

1996, p. 117). 

 

No Primeiro Alcibíades a prática filosófica conduz à realidade metafísica da alma. Já 

no Laques a filosofia aparece como uma prova de vida, uma prova da existência. De acordo 

com Michel Foucault, “essas duas temáticas estariam ligadas” (CV, p. 130). Logo, a 

preocupação e o cuidado com a alma relacionam-se com a coragem de viver conforme se pensa. 

É preciso sustentar essa coerência. É preciso sustentar até as últimas consequências a vida na 

coragem da verdade. E Sócrates será o personagem que provará esse ato de coerência com sua 

própria vida.  

Na próxima seção veremos como o Sócrates mais uma vez demonstra harmonia entre 

seu pensamento refletido e sua ação prática, no episódio que ocorre no tribunal ateniense, em 

que Sócrates responde as acusações de corrupção da juventude, introdução de novas divindades 

 
51 Durante todo diálogo Laques de Platão (188 c-e), Sócrates recusa-se a tomar qualquer decisão motivado pelo 

critério da escolha da maioria. O que podemos notar é que ele tem essa recusa tanto no contexto específico das 

microrrelações, quanto das macros.  
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e de não acreditar nos deuses da cidade.  
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5.  SÓCRATES NO TRIBUNAL ATENIENSE  

 
“A vida sem esse exame não vale a pena ser vivida” 

(PLATÃO, Apologia, 38a-b). 
 

Temos quatro diálogos de Platão que narram os momentos finais da vida de Sócrates. O 

primeiro é Eutífron, que acontece quando Sócrates vai ao pórtico do arconde rei verificar as 

acusações recebidas; Apologia de Sócrates, diálogo em que o filósofo se defende no Tribunal 

ateniense; Críton, que ocorre já com Sócrates condenado e na cela esperando sua sentença de 

morte e finalmente, Fédon que narra as últimas palavras do filósofo ao conversar com seus 

amigos. Sócrates foi acusado pelo tribunal ateniense de cometer três crimes: corromper a 

juventude, não acreditar nos deuses atenienses e introduzir novas divindades.52 No diálogo 

Eutífron, de Platão, encontramos o momento em que Sócrates vai ao pórtico do arconte rei 

verificar as acusações recebidas, e o personagem homônimo se assusta com a presença do 

filósofo no ambiente: 

 
Eutífron – Que novidade houve, Sócrates, para deixares as conversações do Liceu e 
te pores aqui no pórtico do arconte rei? Não hás de ter, como eu, nenhuma demanda 

junto do rei. 

Sócrates – Os atenienses, Eutífron, não dão a isso o nome de demanda, porém 

acusação. 

Eutífron – Que me dizes? Alguém te acusa de alguma coisa? Pois não posso conceber 

que sejas capaz de acusar alguém. 

Sócrates – Não, de fato (PLATÃO, Eutífron, 2a-c).  

 

Podemos notar analisando a passagem acima que Eutífron não imaginava encontrar 

Sócrates no pórtico para tomar ciência das acusações recebidas. No diálogo Apologia de 

Sócrates de Platão, o filósofo inicia seu discurso dizendo que somente falará a verdade 

(alethés). É importante destacar que não encontramos a palavra parresía no texto de Platão, 

mas alethés. No entanto, de acordo com Foucault (1984), o sentido de parresía está presente 

neste diálogo pela atitude de Sócrates, que ao fazer uso da fala fraca coloca-se em risco de vida. 

O historiador Detienne destaca que a palavra na Atenas democrática é o instrumento político 

por excelência, usada, principalmente, pelos sofistas nos Tribunais para conseguir se livrar das 

condenações a todo e qualquer custo.53 Segundo o estudioso da Antiguidade: 

 

 
52 Sócrates respondeu à acusação de que não acreditava nos deuses da cidade ao alegar que acreditava nos 

daímones, que eram filhos de deuses (PLATÃO, Apologia, 27c-d).   
53 “También se puede reconocer en esta crítica de Sócrates las palabras de Isócrates, su crítica a la parresía de las 

instituciones democráticas (Discurso sobre la paz, 13). Isócrates habla de cómo las instituciones democráticas 

están dominadas por las personas sin escrúpulos, los borrachos, los mentirosos” (apud VALENTIM, 2012, p. 227). 
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É através da palavra que os homens agem no âmago das assembleias, através dela 

combatem, exercem sua dominação sobre o outro. A palavra não está presa numa rede 

simbólico-religiosa, ela atinge sua autonomia, constitui seu próprio mundo no jogo do 

diálogo que define uma espécie de espaço, um campo fechado onde se enfrentam dois 

discursos (DETIENNE, 2013, p. 54-55). 

 

No entanto, Sócrates não faz o discurso da lisonja sofística, que visa à adulação do júri 

pela comoção e piedade. Sócrates afirma que discorrerá sem compromisso com a eloquência e 

que não preparou um discurso de defesa, como seus amigos desejavam, mas que estava sereno 

com sua decisão, pois ela estava de acordo com a vontade de seu daímon. Contudo, o filósofo 

admite não ter tanta familiaridade com a linguagem empregada nos tribunais e alega que as 

acusações contra ele são caluniosas e seus acusadores mentirosos. Dentre as mentiras, destaca 

a que afirma que ele seria um “hábil orador” em referência clara ao discurso sofista ao que ele 

retruca ao dizer: “a menos que chame de orador eloquente quem só diz a verdade” (PLATÃO, 

Apologia, 17b-c). 

No início do diálogo Apologia de Platão, Foucault vai contrapor o discurso retórico ao 

discurso parresiástico. O primeiro é concebido como o discurso que não estabelece “vínculo 

entre aquele que fala e o que ele diz”, um discurso que se preza a agradar ao público, com 

elogios, a fala da lisonja (CV, p. 15). Já “a parresía estabelece, portanto, entre aquele que fala 

e o que ele diz um vínculo forte, necessário, constitutivo, mas abre sob a forma do risco o 

vínculo entre aquele que fala e aquele a que ele se endereça” (CV, p. 15). Para Foucault, 

Sócrates faz uso da parresía no tribunal ateniense, mesmo sabendo do risco de ser condenado 

à morte. Ele aceita o risco e não recua (CV, p. 73). Segundo Foucault: 

 

Toda a Apologia, pelo menos a primeira parte, é consagrada a definir e caracterizar 

essa tarefa que é útil e deve ser protegida contra a morte. Essa tarefa é um exercício, 

uma certa prática do dizer-a-verdade, é a aplicação de um modo de veridicção 

totalmente diferente dos que podem ocorrer na cena política (CV, p. 74-75). 

 

Segundo Foucault, o Sócrates da Apologia de Platão apresenta-se como alguém que 

sempre diz a verdade e que nunca compareceu antes perante um tribunal, e, sendo assim, vai 

pronunciar discursos que não pertencem às formas oratórias que convêm às assembleias e aos 

tribunais (GSA, p. 287). Sócrates coloca-se nessa atopia diante de seus acusadores ao professar 

o discurso outro, que consiste em colocar em prática o modo de veridicção filosófico. 

Frédéric Gros destaca que o dizer-a-verdade da parresía – na medida em que “visa a 

transformação do éthos do seu interlocutor, comporta um risco para seu locutor e se inscreve 

numa temporalidade da atualidade – se distingue do dizer-a-verdade do ensino, da profecia e 
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da sabedoria” (2009, p. 315-316). Sócrates afirma que não se esconderá atrás de discursos 

prontos, apelando e suplicando por sua vida, já que não haveria razão para acreditar que a morte 

fosse um mal, nem ele agiria de maneira desonrosa por medo da morte (PLATÃO, Apologia, 

32a-b).54 Sócrates afirma que não será condenado por deficiência de argumentos, mas pela 

audácia e desfaçatez de não falar aquilo que os acusadores queriam ouvir, nem chorar e 

lamentar-se. Ele afirma “prefiro mil vezes morrer por me ter defendido como fiz, a ficar vivo 

se tivesse falado de outro modo” (Ibidem, 38e-39a). Em um discurso parresiástico, 

comprometido somente com a verdade, Sócrates acusa os atenienses de preferirem os 

simuladores da sabedoria por orgulho e ambição, do que de fato o sábio. De acordo com 

Francisco Ortega: 

 

A Apologia de Sócrates constitui um exemplo extraordinário de parrhesía. Sócrates 

arrisca sua vida por dizer a verdade, porém, diferentemente de Sólon, não fala como 

parrhesiasta político, mas como médico, pai ou irmão, renunciando à política para dizer 

a verdade da filosofia. A missão socrática como parrehesiasta ético não consiste em 

fazer política, trata-se antes de animar os outros a se ocuparem de si (phronesis), de sua 

verdade (aletheia) e de sua alma (psyche). Esses três elementos constituem uma ética, 

uma forma de se comportar em relação à verdade (ORTEGA, 1999, p. 112). 

 

  O debate sobre a morte de Sócrates, seu julgamento e os motivos que o levaram à 

condenação ainda oferecem um grande cenário dramático para a reflexão filosófica, seja pelos 

embates históricos e políticos da época, seja pela intolerância que os contemporâneos do 

filósofo demonstraram diante de um viver diferente.  

 Sócrates faz menção a sua má fama, quando acusado de corrupção da juventude e alega que 

não ensina como um professor, mas que os jovens o veem na rua interpelando as pessoas e 

acabam por imitá-lo. A imitação do jogo de perguntas e refutações que irritavam os 

interlocutores, mas que ele diz que não pode responder nem ser responsabilizado pelas atitudes 

alheias (PLATÃO, Apologia, 23b-e). Na Apologia de Xenofonte, Sócrates afirma que “jamais 

tornei ninguém mais vicioso, mas servia os que comigo privavam ensinando-lhes sem 

retribuição tudo o que podia de bem” (II, 26-27). 

  Caberia mesmo perguntar que espécie de corrupção poderia ter um tal pensador, 

maltrapilho e tagarela, sobre os jovens kaloì k’agathoí de Atenas, a fim de lhes subverter valores 

morais e religiosos? De acordo com Mendonça, “Sócrates foi o plebeu que soube seduzir os 

 
54 Na República, Céfalo afirma que sua maior preocupação diante da velhice e da presença iminente da morte não 

é o medo dela em si, mas se agiu justa ou injustamente durante sua vida. Daí deriva todo o diálogo em que se 

questiona o que é a justiça. (Platão, República, 330a). 
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nobres atenienses, o homem do povo que atraiu discípulos, e que, por isso, viu cair sobre si a 

acusação de corrupção da juventude (MENDONÇA, 2000, p. 12). 

  A condenação de Sócrates à morte – pouco tempo depois do retorno do governo 

democrático, restituído após a tirania dos trinta – não estaria muito vinculada com questões 

religiosas, como alegavam seus inquisidores, já que na Grécia Antiga “não existia uma 

‘ideologia oficial’ à qual Sócrates devesse se submeter, sob pena de ser perseguido ou 

condenado à morte” (MOSSÉ, 1990, p. 156), mas, principalmente, devido à sua crítica ao 

governo democrático ateniense e também sua proximidade com Crítias, Cármides e Alcibíades. 

Como destacou Stone, ambos foram “retratados de modo altamente favorável nos diálogos 

platônicos, como amigos de Sócrates” (1988, p. 78). Xenofonte escreveu que: 

 

Crítias e Alcibíades, que foram discípulos de Sócrates, causaram o maior mal ao 

Estado. Crítias foi o mais cúpido, violento e sanguinário dos oligarcas. Alcibíades o 
mais intemperante e insolente dos democratas […]. Eram eles, por natureza, os mais 

ambiciosos de todos os atenienses (Memoráveis, I, II,12-15). 

 

  Xenofonte descreve que “enquanto conviveram com Sócrates, tanto Crítias como 

Alcibíades puderam, graças ao seu auxílio, sopear as más paixões” (Memoráveis, I, II, 24), mas 

que quando se afastaram de seu mestre cometeram as maiores atrocidades. No tribunal, o peso 

de alguns discípulos de Sócrates terem se corrompido recai sobre os ombros do filósofo, que se 

defende dizendo que não pode ser acusado por atitudes que não sejam as suas. 

  Outro fator importante a ser levado em consideração é a incontestável impopularidade 

de Sócrates. Luciano Canfora afirma que “Sócrates não fazia política e não brigava exatamente 

para conseguir um consenso público importante” (2003, p. 22). De acordo com Mossé, o 

filósofo era uma figura impopular, tanto que sua morte foi sentida apenas no seu círculo de 

amigos e seguidores. 

 

Eram os discípulos – Xenofonte e, sobretudo, Platão – que iam dar a esta morte 

um caráter exemplar, não somente para prestar homenagem à coragem de seu 

mestre, mas também para fazer dela o símbolo das injustiças cometidas pelo 
povo ignorante. Durante séculos o julgamento de Sócrates ia ser, portanto, o 

pretexto usado para criticar e denunciar a democracia (MOSSÉ, 1990, p.152). 
 

Xenofonte afirma que Sócrates mereceria receber honrarias da cidade de Atenas e não 

uma sentença de morte, pois “longe de corromper os jovens, como lhe censura a acusação, 

extirpava aos olhos de todos as paixões de seus discípulos e trabalhava para inspirar-lhes o amor 

à virtude, essa deidade tão bela e tão sublime que fez florescerem as cidades e os lares” 

(Memoráveis, I, II, 64). 
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No entanto, Sócrates ao longo de sua vida foi acumulando muitos desafetos, seja pela 

sua conduta em apontar as opiniões falsas dos atenienses com quem conversava, seja pelas 

diversas críticas destinadas aos renomados sofistas de sua época, seja pelos duros ataques à 

democracia ou ainda por sua proximidade com jovens que se tornaram futuros tiranos. Tudo 

isto serviu para alargar a impopularidade do filósofo ateniense e levá-lo ao tribunal sob a 

acusação de corrupção da juventude. 

Foucault (1984) analisa a Apologia escrita por Platão a partir da ótica do Sócrates 

parresiasta, ou seja, aquele que fala a verdade que desagrada o tribunal ateniense, mas que 

permanece sempre coerente entre aquilo que ele pensa ser a melhor forma de agir e a sua própria 

ação no mundo. Na Apologia de Platão, Sócrates é um parresiasta porque ele escolhe falar a 

verdade, mesmo sob o risco de perda da própria vida, pois para ele o maior mal não seria a 

morte, mas agir injustamente. No próximo tópico analisaremos como Sócrates realiza o exame 

das acusações recebidas no tribunal ateniense.  
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5. 1 O EXAME DAS ACUSAÇÕES RECEBIDAS NO TRIBUNAL ATENIENSE 

 

O filósofo destaca que tem dois acusadores: os mais antigos, que formaram um conceito 

falso de Sócrates, como Aristófanes na comédia As Nuvens, e os que abriram o processo contra 

ele: Méleto55, o porta-voz dos poetas; Ânito56, dos políticos e artesãos, e Lico, dos oradores. 

Sócrates afirma que não pode responder por algo que não seja sua própria conduta, já que na 

comédia de Aristófanes havia um personagem com seu nome que não acreditava nos deuses da 

cidade. Nesse sentido, a reputação de Sócrates emerge como um problema, pois como Sócrates 

afirma, quem está sendo julgado não é ele, mas sua sombra. 

Sócrates provoca a raiva do júri, ao tentar fazer com que eles utilizem seu método do 

exame para alcançar a verdade, pois a justiça deve ser feita com o exame minuciado para a 

tomada da boa decisão. Eis que Sócrates pede para que seus acusadores o imitem – tal como 

faziam os jovens – nessa investigação e começa a apontar as falhas contidas no discurso da 

acusação. Na Apologia de Platão, Sócrates direciona-se a Méleto e pergunta: o que torna os 

jovens melhores? Argumentando que se os jovens falam com diversos atenienses na cidade, 

que os ajudam a melhorar, por que somente ele seria capaz de torná-los piores? E se a alegação 

de que ele corrompe a juventude for verdadeira, ele teria que ser advertido e instruído a melhorar 

e não ser condenado por algum crime, pois se ele corrompe não o faz intencionalmente, mas 

involuntariamente. Sócrates afirma que o porta-voz dos poetas prefere puni-lo a instruí-lo. Para 

o filósofo, o modo mais nobre de agir não é incapacitar os outros, mas tentar fazê-los tornarem-

se homens melhores (PLATÃO, Apologia, 39d-e). Sócrates critica Méleto de acusá-lo “numa 

espécie de bravata juvenil” (Ibidem, 26e-27a). 

O porta-voz dos poetas também acusa Sócrates de não acreditar nos deuses da cidade e 

introduzir novas divindades. Eis que o filósofo argumenta: “Ora, se eu acredito em coisas 

demoníacas, é mais do que forçoso acreditar também na existência de demônios, não é 

verdade?” (Ibidem, 27c-d).  Ao que Méleto concorda, visto que se acredita na existência de 

demônios, que são deuses ou filhos de deuses, não há como negar que Sócrates acredita também 

 
55 No diálogo de Platão intitulado Eutífron, Sócrates fala sobre Méleto e diz “Não o conheço bem, Eutífron; parece 

ser jovem e um tanto obscuro. Se mal não me lembro, chama-se Méleto, é do de demo de Pitos. Talvez te recordes 

desse Méleto de Pitos, de cabelos lisos, barba rala e nariz adunco?” (2b-c). Méleto faz parte dos acusadores novos 

de Sócrates, já Ânito estaria entre os antigos.  
56 “Algunos autores como Indro Montaneli han defendido por ejemplo que el odio de Ánito a Sócrates estaba 

relacionado con la vejación que sentía ante el fracaso de no poder convencer a su hijo de marcharse con él al exilio, 

prefiriendo ser educado por Sócrates que por su padre Ánito” (apud VALENTIM, 2012, p. 475). “Ânito, rico 
industrial e político, fracassou como general em 409 a.C. e, processado por isso, salvou-se corrompendo os juízes. 

Passando ao partido popular, cooperou na derrubada da tirania dos Trinta e tornou-se muito influente” (BRUNA 

ad PLATÃO, Defesa de Sócrates, 19d). 
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nos deuses atenienses.  Com essa conclusão, Sócrates destaca que está sendo julgado devido à 

“calúnia e inveja das multidões” (Ibidem, 28a). 

Sócrates demonstra as incoerências nas acusações feitas contra ele, pois como poderia 

introduzir novas divindades e descrer dos deuses antigos ao mesmo tempo? Uma acusação por 

si só já excluiria a possibilidade da outra. Ao demonstrar estas incoerências, o filósofo 

desagrada tanto seus acusadores, que se sentem envergonhados diante da multidão no tribunal, 

quanto o próprio demos, que esperava um discurso de clemência e perdão pela conduta tomada 

pelo filósofo. O exame socrático gera vergonha propositalmente, para que as pessoas, tomando 

consciência da falácia em suas opiniões, possam vir a buscar alguma medida para melhorar-se. 

Tomamos de empréstimo as conceituações do helenista E. R. Dodds para sustentar a tese de 

que a sociedade ateniense era fundada nos binômios honra (prestígio e fama) e vergonha. 

Segundo Dodds: 

 

O sumo bem do homem homérico não é a fruição de uma consciência tranquila, mas 

sim a fruição de timé (estima pública). (...) A mais potente força moral que conhece 

não é o medo de deus, mas o respeito à opinião pública, aidôs (2002, p. 26). 

 

Os diálogos nos quais Sócrates se coloca a tarefa de refutar seus interlocutores também 

representam peça fundamental da missão socrática de cuidar da alma dos atenienses. No diálogo 

Górgias, Sócrates diz se incluir no pequeno número de pessoas que têm “prazer em ser 

refutadas, no caso de afirmarem alguma inverdade e prazer também em refutar os outros se não 

estiver certo, do mesmo modo, o que disserem e que tanto se alegram com serem refutados 

como em refutarem” (PLATÃO, Górgias, 458a-b). Sócrates ainda considera melhor ser 

refutado do que refutar por poder se livrar do mal de ter opiniões errôneas habitando em sua 

alma (Ibidem, 458b). 

Essa ação política socrática no tribunal é altamente arriscada, já que ele mesmo afirma 

que os atenienses precisam dele, pois ele só faz o bem para a cidade. As palavras de Sócrates 

soam arrogantes aos olhos dos atenienses, que em muitas partes da Apologia demonstram-se 

revoltados, principalmente, quando Sócrates vale-se da parresía para afirmar que se fosse o 

caso dele colocar uma pena para si mesmo deveria ser alimentar-se no Pritaneu. Além disso, 

ele também não abriria mão da sua vida filosófica, que implicava o exame de si e dos outros, 

missão que teria recebido de Apolo, a quem não iria desobedecer para continuar vivo. E se sua 
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alma continuasse existindo no pós-morte, ele continuaria examinando as pessoas, em busca da 

alma de um homem sábio (PLATÃO, Apologia, 41b-c).57  

A raiva gerada pelo exame socrático se dirigiu contra o próprio filósofo, que recebeu a 

maioria dos votos, sendo condenado à pena de morte.58 Sócrates afirma que se tivesse mais 

tempo seria possível convencer mais pessoas de que ele não cometeu injustiças, mas que, pelo 

contrário, estava sofrendo uma injustiça (Ibidem, 37a-d). Com essa afirmação, Sócrates 

desejava elucidar uma coisa muito importante no exame das opiniões: não se pode ter um tempo 

determinado e fixo quando se quer examinar uma questão. Essa questão também aparece 

elucidada no aparece no diálogo Teeteto de Platão: 

 

Sócrates – Parece. Por vezes, meu admirável amigo, tal como agora e em outras 

circunstâncias, me tem ocorrido, como é natural, revelarem-se oradores ridículos as 

pessoas dadas a especulações filosóficas, sempre que se apresentam nos tribunais.  

Teodoro - Que queres dizer com isso?  

Sócrates - Parece-me que os indivíduos que desde moços vivem a rolar nos tribunais 

ou quejandos ajuntamentos, em confronto com os educados na Filosofia e estudos 

correlatos são como escravos comparados a homens livres.  

Teodoro - E qual é a razão?  

Sócrates - A que apontaste agora mesmo: o tempo de que sempre dispõem, por terem 

folga para conversar em paz, tal como se dá neste momento conosco, pois agora 

mesmo mudamos de assunto pela terceira vez. É o que eles fazem quando um novo 
tema lhes agrada mais do que o debatido, sem se preocuparem se a conversa dura 

muito ou pouco. O que importa é atingir a verdade. Os outros, ao revés disso, só falam 

com o tempo marcado, premidos a todo instante pela água da clépsidra, que não os 

deixa alargar-se à vontade na apreciação dos temas prediletos. Ademais, o adversário 

não arreda pé de junto deles, a insistir nos artigos da acusação, de nome antomosia, 

outras tantas barreiras que não podem ser ultrapassadas. Trata-se sempre de discursos 

de escravos a favor de algum conservo, pronunciado na presença do senhor que se 

acha ali sentado e traz na mão alguma queixa. A luta nunca se trava por questões 

indiferentes, porém sempre de interesse pessoal, estando, muita vez, em jogo a própria 

vida. De tudo isso resulta que eles ficam hábeis e sumamente atilados, por saberem 

adular o senhor com suas falas e servi-lo de mil modos. Porém a alma deles acaba 
estiolada e retorcida, pois, escravos desde a infância, ressentem-se no crescimento, na 

retidão e na liberdade, o que os leva a práticas tortuosas e deixa suas tenras almas 

expostas a perigos e temores de toda espécie. Não podendo transpor esses obstáculos 

sem ferir a justiça e a liberdade, voltam-se muito cedo para a mentira e respondem à 

injustiça com injustiça, donde vem ficarem inteiramente deformados e retorcidos. 

Desse modo, terminada a adolescência, sem terem nada sadio na mente, quando 

atingem a idade madura tornam-se sábios e de malícia incontrastável, segundo crêem 

(PLATÃO, Teeteto, 172 d-173 b). 

 

Podemos notar que o tribunal não é o lugar adequado para exercer a prática do exame 

em uma tentativa de busca fidedigna pela verdade. Essa passagem é bastante elucidativa sobre 

as críticas de Sócrates à prática do debate no tribunal e o destaque dado que à liberdade de 

 
57 Sócrates afirma: “quer me absolvais quer não, ficarei certos de jamais procederei de outra maneira, ainda que 
tenha que morrer mil vezes” (PLATÃO, Apologia, 30b-c). 
58 Em meio a 500 votantes, por pouco Sócrates não consegue a maioria dos votos. Sendo condenado por 220 votos 

a favor da pena de morte (Ibidem, 37a-d). 
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tempo que a filosofia necessita para pensar, refletir e examinar. Por isso muitos diálogos 

platônicos terminam dizendo que o problema merece continuar sendo debatido, pois ainda não 

se tem uma resposta conclusiva, como, por exemplo, no diálogo Fédon de Platão, em que 

Sócrates orienta seus amigos a continuarem conversando sobre a imortalidade da alma, após 

sua morte.  
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5. 2 A ESCOLHA PELA MORTE EM PROL DA MELHOR VIDA 

 

Em si mesma, a morte não é de temer, salvo por quem for 

insensato e pulsilâmine. O que é de temer é cometer injustiça. A 

maior infelicidade é chegar ao Hades com a alma pejada de 

malfeitorias” (PLATÃO, Górgias, 521d-e). 
 

No diálogo Apologia de Platão (28e-29a), Sócrates salienta que se comportou em sua 

vida como nas batalhas de Potideia, Anfípolis e Délio: não desertando de um posto de batalha 

quando colocado por um superior e que, por isso mesmo, não iria desonrar a divindade59 que, 

segundo ele, o incumbiu da missão que consistia em se dedicar “exclusivamente à filosofia e 

examinar a mim mesmo e aos outros” (PLATÃO, Apologia, 28e-29a).  

Podemos notar que Sócrates atribui ao deus a missão de se dedicar à filosofia. Sócrates 

se compara a um soldado que não pode abandonar seu posto por medo da morte. Sobre esse 

assunto, Sócrates afirma: “todo homem que escolheu um posto, por considerá-lo o mais 

honroso, ou que nele tenha sido colocado por seus superiores, aí terá de permanecer, segundo 

penso, na hora do perigo, sem pensar mais na morte ou no quer que seja do que na desonra” 

(Ibidem, 28d-e). Eis que Sócrates reflete: 

 

Talvez alguém me objete: não te envergonhas, Sócrates, de teres adotado um gênero 
de vida que hoje poderá acarretar-te a morte? Ao que eu daria esta resposta justa: estás 

enganado, amigo, se imaginas que, por menos que valha uma pessoa, deve pensar em 

morrer ou viver, em vez de considerar apenas se procedeu com justiça ou injustiça em 

todos os seus atos e de se comportou como homem de bem ou como celerado. De 

acordo com teu argumento, teriam sido desprezíveis todos os semideuses que 

morreram diante dos muros de Troia, entre os quais se achava o filho de Tétis, que tão 

longe levou o desprezo do perigo ante a ameaça da desonra” (PLATÃO, Apologia, 

28b-d). 
 

A escolha por um modo de vida filosófica inclui a decisão de viver uma vida em honra 

sustentada por uma educação mimética: aquela espelhada e inspirada na vida dos heróis 

homéricos. Sócrates compara-se a Aquiles, quem escolhe lutar na guerra de Troia e matar Heitor 

em honra a memória de seu amante Pátroclo, mesmo sabendo que esta atitude levá-lo-ia à morte 

certa.   

Werner Jaeger destaca a importância da “arete, como expressão da força e da coragem 

heroica” (2003, p.27). Segundo ele, “para Homero e para o mundo da nobreza desse tempo, a 

negação da honra era, em contrapartida, a maior tragédia humana. Os heróis tratavam-se 

 
59 Podemos dizer que a divindade em questão seja Apolo, pois faz referência ao Oráculo de Delfos que teria dito 

a Querofonte que Sócrates era o grego mais sábio que existia. 
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mutuamente com respeito e honra constantes. Assentava-se nisso toda sua ordem social” (2003, 

p. 31). De acordo com Frédéric Gros: 

O hoplita sustenta com o braço esquerdo um escudo redondo (o hóplon) que lhe 

permite proteger, ao mesmo tempo, seu flanco esquerdo e o direito de seu vizinho, 

enquanto seu próprio lado oposto é coberto pelo escudo de seu vizinho da direita. Com 

a mão direita, ele segura uma lança e carrega também uma espada curta na cintura. O 
dispositivo supõe o alinhamento de hoplitas por várias fileiras em profundidade, de 

tal maneira que, se um homem cai, ele é imediatamente substituído pelo que se 

encontra atrás. A falange avançaria e ganharia velocidade mantendo até o fim sua 

coesão, para acuar o exército adversário. A força desse modelo está na constituição 

de um corpo unido e solidário. Cada um só se mantém aqui por ser mantido pelo outro, 

cada um só está protegido à condição que proteja um outro. E o lugar natural dos 

generais é a primeira fila: eles dão o exemplo, insuflam coragem ao coletivo. A virtude 

principal do hoplita é a constância, a capacidade de “manter seu posto” – qualquer 

reação de fuga que o fizesse recuar ou de audácia inconsciente que o fizesse se projetar 

para a frente colocaria imediatamente em perigo seu companheiro de armas. Assim 

como ele não deve se comportar como covarde, do mesmo modo não se trata de se 
fazer de herói. Simplesmente guardar seu posto e resistir – hupomenein, em grego. 

Aos juízes que lhe propõem em troca de sua vida parar de interpelar seus conterrâneos 

na ágora, Sócrates responde: impossível, como um hoplita devo guardar meu posto. 

Nova definição da coragem aqui, que não tem mais nada a ver com uma audácia 

furiosa. A coragem é determinação, uma resistência silenciosa. Ora, “quando eu 

resisto”, quando dou prova de constância e me obrigo a me manter fiel no meu posto, 

independentemente do medo, será que estou obedecendo ou comandando? Eu 

comando a mim mesmo a obedecer (GROS, 2018, p. 91). 

 

Tal como Aquiles, Sócrates não pode recusar ao chamado da “divindade”, ele também 

não poderia desertar de sua missão por medo da morte. Nem no tribunal, nem na guerra vale 

tudo para escapar da morte. Sócrates é um soldado que tem como missão se valer da parresía 

com sabedoria para poder examinar a si mesmo e aos outros. Sócrates tinha consciência de que 

a atitude de não preparar um discurso de defesa e, em vez disso, examinar as acusações 

recebidas lhe acarretaria mais impopularidade e lhe exporia a uma votação negativa, mas afirma 

que “o medo de morrer não me leva a fazer a ninguém nenhuma concessão em detrimento da 

justiça, e que, assim procedendo, eu me expunha à morte certa” (PLATÃO, Apologia, 32a-b). 

A escolha do filósofo em viver uma vida filosófica, caracterizada pela sustentação a qualquer 

custo entre pensamento e prática, teve como consequência a condenação à pena de morte. 

Podemos dizer que o filósofo preferiu a morte do que viver uma vida que não fosse digna de 

ser vivida. Michel Foucault destaca que: 

 

A vida filosófica é uma manifestação da verdade. Ela é um testemunho. Pelo tipo de 

existência que se leva, pelo conjunto de opções que se faz, pelas coisas a que você 

renuncia, pelas que aceita, pela maneira como você se veste, pela maneira como fala, 

etc., a vida filosófica deve ser, de ponta a ponta, a manifestação dessa verdade (GSA, 

p. 315-316). 
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A vida filosófica é a vida na virtude e pela virtude, que se relaciona com o cuidado de 

si e dos outros, ao que Sócrates afirma “a vida sem esse exame não vale a pena ser vivida” 

(PLATÃO, Apologia, 38a-b). Durante toda sua vida Sócrates se orgulhou por não ter se 

preocupado com dinheiro e fama, mas com a prudência, a verdade, a virtude e com o 

melhoramento da alma.60 Na Apologia de Xenofonte, Sócrates afirma que “é-me agradável ter 

vivido toda a minha vida na piedade e na justiça” (I, 5-6). 

Sócrates faz algumas profecias depois de sua condenação, e uma delas é que a sua pena 

cairá nos ombros dos seus acusadores, que terão sobre si o peso de terem executado o homem 

tido como o mais sábio da sua época pelo oráculo de Delfos. E se Méleto, Ânito e Lico fossem 

um pouco mais sábios, esperariam que o ciclo natural da vida o levasse embora, mas eles não 

conseguiram esperar pela sua morte natural e preferiram condená-lo. Sócrates alega que os 

atenienses sofrerão com sua morte, pois perderão a pessoa que se dedicou a vida inteira a cuidar 

de si e dos outros (PLATÃO, Apologia, 31a). “Não vos será fácil, senhores, encontrar alguém 

como eu. Por isso, se aceitardes o conselho, haveis de poupar-me” (Ibidem, 31a-b). 

Em sua última frase na Apologia de Platão, Sócrates ironiza dizendo que não há como 

saber quem está em melhor situação: se ele, condenado à morte, ou os próprios atenienses, que 

continuarão vivendo suas vidas normalmente. Sócrates afirma que somente a divindade teria a 

resposta para essa pergunta, na medida em que os humanos não teriam conhecimento para 

respondê-la (Ibidem, 41a-b). 

Na Apologia de Platão, Sócrates considera duas possibilidades para a morte. Ou a morte 

“nada é”, no sentido em que ela seria a ausência de sensações, como em um sono profundo sem 

a presença dos sonhos. Ou a morte seria uma passagem da alma para outro lugar, onde poderia 

encontrar heróis, semideuses e outros tantos na mesma situação que ele, advindos das injustiças 

dos tribunais (Ibidem, 41a-b). Caso esta última opção seja verdade, Sócrates acentua que 

continuará sua missão de interrogar e examinar os mortos tal como fez com os vivos, em busca 

de um homem sábio:  

 

Como seria admirável viver em um lugar onde fôssemos encontrar Palamedes e Ajax 

Telamônio, e os outros heróis da Antiguidade que pereceram vítimas de julgamento 

injusto! Comparar a minha sorte com a deles, segundo penso, não seria pequena 

satisfação. Sim, meu maior prazer consistiria em passar todo o tempo a examinar e 

interrogar os de lá, como fiz com os daqui, para ver qual deles é realmente sábio e 

qual se considera sábio sem que o seja (PLATÃO, Apologia, 41b-c).  

 
60 Sócrates durante sua defesa pede que se algum dia seus filhos vierem a acreditar que a riqueza vale mais do que 

a virtude, que os atenienses os recriminem, pois desse modo estariam agindo com justiça com ele (PLATÃO, 

Apologia, 41e). 
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Sobre este assunto Pierre Hadot afirma: 

 

É muito interessante constatar que aqui o não saber e o saber conduzem não a 

conceitos, mas a valores: o valor da morte, de um lado, o valor do bem moral e do mal 

moral, do outro. Sócrates nada sabe do valor que é necessário atribuir à morte, pois 

ela não está em seu poder, pois a experiência de sua própria morte lhe escapa por 

definição. Mas ele sabe o valor da ação moral e da intenção moral, pois elas dependem 

de sua escolha, de sua decisão, de seu empenho (HADOT, 1999, p. 61-62). 

 

A morte é um objeto que não podemos conhecer enquanto um saber empírico, mas 

somente por via de hipóteses, como acontece no diálogo Fédon de Platão, em que Sócrates 

destaca a oposição entre o corpo material e finito e a alma como princípio imaterial e imortal. 

Neste diálogo, a filosofia é concebida como o exercício de separação entre corpo e alma, pois 

o princípio que constitui o pensar é a aproximação com o que é imaterial e o afastamento do 

corpo físico. Desse modo, o pensamento implica na separação dos desejos do corpo, que sente 

frio, fome, medos e nos “inunda de amores, paixões, temores, imaginação de toda a parte” 

(PLATÃO, Fédon, 66c-d) para a aproximação com a parte mais nobre que habita e anima o 

corpo, que é a alma. Segundo Sócrates, “quando uma pessoa se dedica à filosofia no sentido 

correto do termo, os demais ignoram que sua única ocupação consiste em preparar-se para 

morrer e em estar morto” (Ibidem, 64a-b). Logo, o exercício da filosofia consiste na prática de 

se apartar o máximo possível das paixões do corpo e aproximar-se cada vez mais da alma  

De acordo com Pierre Hadot, a desvalorização do corpo e do mundo sensório em prol 

de um outro mundo, que fosse imutável e imortal era um assunto polêmico entre os próprios 

contemporâneos de Platão, que troçavam dos filósofos que renunciavam à imanência por sua 

característica mutável (HADOT, 2016, p. 185). Entretanto, Hadot destaca que esse assunto é 

difícil de definir porque “em Platão, existem textos que dizem: fuja deste mundo e outros que 

dizem que este mundo é tão belo quanto possível” (2016, p. 187).   

Michel Foucault (1984) não defende a tese de que Sócrates escolhe morrer por preferir 

viver na forma imaterial (alma), pois assim teria acesso à verdade, mas que Sócrates entende 

que há possibilidade de conhecer tanto sendo uma alma animando um corpo, quanto sendo 

somente uma alma. Logo, a crença na existência imaterial da alma não faz com que o mundo 

material seja negado. O que se coloca como preponderante é a vida que se leva, seja enquanto 

alma encarnada em um corpo, seja como somente uma existência imaterial. Em ambas as 

situações o mais importante é continuar na busca do conhecimento através do exame das 

opiniões.  
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A argumentação de Sócrates deixa claro que o exame é um bem em si justificado, mas 

a vida, não (pelo menos não qualquer vida). Já que temos o desenvolvimento da hipótese da 

imortalidade da alma apresentada no diálogo Fédon, podemos dizer que a vida digna não pode 

abrir mão do exame constante, mas que talvez se possa examinar sem ser uma alma dentro de 

um corpo, como Sócrates diz que teria muito prazer em “examinar e interrogar os de lá como 

fiz com os daqui” (PLATÃO, Apologia, 41b-c).  A felicidade consiste no exercício do exame, 

pois essa é a base da vida virtuosa. 

Sócrates sustentou a prática do exame no espaço do tribunal, mesmo sabendo dos riscos 

que corria, além de se valer da parresía mesmo diante da possibilidade de pena de morte. Na 

Apologia de Platão, Sócrates destaca que:  

 

para um homem de bem, nenhum mal pode acontecer na vida ou na morte, e que os 

deuses não se descuidam do seu destino. O que se deu comigo não foi obra do acaso; 

pelo contrário, tornou-se-me evidente que é melhor para mim morrer agora e ficar 

livre de canseiras. Essa a razão de não ter se manifestado o sinal, para impedir-me em 

nada, nem de mostrar-me eu agora aborrecido com meus acusadores e os que me 

condenaram, apesar de não ter sido essa a intenção deles ao me acusarem e 
condenarem, pois os movia o desejo de prejudicar-me. Isso é que merece censura em 

todos eles (Ibidem, 41 d- e) 

 

É importante notar que Sócrates destaca nessa passagem como os deuses detêm olhos 

fitos a tudo que se passa com ele e que seu daímon não o impediu de agir perante o tribunal da 

forma como escolheu fazer, sendo assim parece que é de vontade dos deuses os rumos que os 

acontecimentos se sucedem.  

Podemos dizer que existe um compromisso ético que Sócrates desenvolve consigo 

mesmo no que diz respeito ao modo como ele constrói sua própria vida. Logo, existe um 

compromisso ético consigo mesmo sobre a vida que se deseja viver. Esse compromisso se 

relaciona com o cuidado de si e dos outros e também com o exame das opiniões para não vir a 

cometer uma ação injusta. Esse modo de vida que Sócrates impõe a si próprio como sendo a 

única vida que vale a pena viver e por essa vida ele se dispõe a morrer é o que Foucault interpreta 

como uma estética da existência, pois é uma criação ativa de um modo de vida. A criação de 

uma forma de viver única e singular, que tem na morte trágica o seu ponto máximo de 

potencialidade, tal como ocorre com os heróis homéricos.  

 

De certo modo pode-se dizer que a arete heroica só se aperfeiçoa com a morte física 

do heroi. Ela reside no homem imortal, ou melhor, ela é o próprio homem imortal; 

mas perpetua-se, mesmo depois da morte, na sua fama, isto é, na imagem da sua arete, 

tal como o acompanhou e dirigiu na vida. Até os deuses reclamam a sua honra e se 

comprazem no culto que lhe glorifica os feitos, castigando ciosamente qualquer 

violação desta honra. Os deuses de Homero são, por assim dizer, uma sociedade 
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imortal de nobres; e a essência da piedade e o culto grego exprimem-se no fato de 

honrar a divindade. Ser piedoso quer dizer ‘honrar a divindade’. Honrar os deuses e 

os homens pela sua arete é próprio do Homem primitivo (JAEGER, 2003, p. 32). 

 

Sobre este assunto, Frédéric Gros destaca que: 

 
Foucault insiste em fazer de Sócrates um exemplo da coragem de verdade. Figura 

maior, inclusive até a morte. Mas o objetivo dessa parrhesía não é mais a salvação da 

cidade, mas a provação das almas. Foucault tenta mostrar que Sócrates é aquele que 

articula a existência da parrhesía com a prática do cuidado de si e da técnica da 

existência (2004, p. 160-161). 

 

Portanto, para Sócrates, viver bem implica o imperativo constante do exame de si e dos 

outros, pois esta é a vida virtuosa. A vida refletida e racional, que não comete injustiças 

intencionalmente. Sócrates é defensor da forte tese de que somente os justos e temperantes são 

felizes e que é melhor sofrer uma ação injusta à praticá-la, já que os maus sofrem por cometer 

um ato injusto e feio e precisam buscar a correção na sua alma, para alcançar a vida boa (Platão, 

Górgias, 469b-c). Tese contrária ao pensamento da maioria dos atenienses, como destacam os 

interlocutores do diálogo Górgias a Sócrates: Polo e Cálicles (PLATÃO, Górgias, 521d-e). 

Logo, a melhor defesa de uma vida justa é não ter feito nenhum mal nem contra os homens, 

nem contra os deuses (Idem). 

No próximo capítulo analisaremos as controvérsias em torno das últimas palavras de 

Sócrates, com as quais o filósofo afirma: “Críton, devemos um galo a Asclépio” (PLATÃO, 

Fédon, 118a). Essa frase enigmática dita por Sócrates, antes de calar-se eternamente, gerou 

muitas controvérsias. A principal é se Sócrates seria um negador da vida, como afirma 

Nietzsche (CI, § 340). Essa questão aparece também nos trabalhos de Michel Foucault, na aula 

de 15 de fevereiro de 1984, no curso A Coragem da Verdade. Foucault (1984) se contrapôs à 

interpretação nietzschiana e defende a tese de que a morte de Sócrates foi em defesa de um 

determinado modo de vida, que ele julgava ser o melhor, o mais justo e belo. 
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5. 3 “DEVEMOS UM GALO A ASCLÉPIO”: DEBATES SOBRE AS ÚLTIMAS 

PALAVRAS DE SÓCRATES 

 

Oh Críton, devemos um galo a Asclépio. Mas pagai o devido e não 

sejais descuidado. – Assim farei – respondeu Críton – mas vê se 

não tem mais nada para dizer-nos. 
A pergunta de Críton ficou sem resposta. Ao cabo de breve 

instante, Sócrates fez um movimento. O homem então o descobriu. 

Seu olhar estava fixo. Vendo isso, Críton lhe cerrou a boca e os 

olhos. 
Tal foi, Equécrates, o fim de nosso companheiro. O homem de 

quem podemos bendizer que, entre todos os de seu tempo que nos 

foi dado conhecer, era o melhor, o mais sábio e o mais justo  

(PLATÃO). 
 

Na aula 15 de fevereiro de 1984 do curso A Coragem da Verdade, Michel Foucault 

aborda a polêmica que giram em torno das últimas palavras de Sócrates, as quais aparecem no 

diálogo Fédon de Platão, em que o filósofo diz em seus últimos momentos de vida, após já ter 

tomado o veneno: “‘ὦ Κρίτων, ἔφη, τῷ Ἀσκληπιῷ ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα: ἀλλὰ ἀπόδοτε καὶ 

μὴ ἀμελήσητε.”, que escolhemos traduzir por: “Oh Críton, devemos um galo a Asclépio. Mas 

pagai o devido e não sejais descuidado” (PLATÃO, Fédon, 118a, tradução nossa).61 Sócrates 

pede para Críton fazer uma oferenda destinada ao deus Asclépio, que é considerado a divindade 

que promove a cura das doenças e o galo é um gesto tradicional de agradecimento marcando o 

restabelecimento da saúde. 

Segundo Louise Zaidman (2010, p. 202), a primeira menção à prática de sacrifícios de 

animais nos textos antigos encontra-se no Canto I da Ilíada (v. 446-474). O sacrificador oferece 

uma libação acompanhada de preces em honra aos deuses. O sangue do animal morto é 

espalhado pelo altar e o corpo do mesmo é dividido entre os homens e as divindades. A parte 

mais honrosa (fígado, coração, rins e pulmão) destina-se aos deuses enquanto que o restante é 

servido no banquete aos homens. A pesquisadora destaca que: 

 

Oferecer aos deuses [uma libação], marcar assim a diferença e a hierarquia entre o 

humano e o divino e instaurar uma comunicação com o mundo do divino acima dessa 

diferença, partilhar com os homens, com os co-cidadãos, e assim afirmar uma 

igualdade política que coloca no mesmo plano na cidade os que se reconhecem co-

cidadãos sob o olhar dos deuses – são essas duas práticas que dependem de uma 
mesma atividade (ZAIDMAN, 2010, p. 202). 

 

 
61 Os tradutores da Coleção Os Pensadores, Jorge Paleikat e João Cruz Costa, escolhem traduzir essa passagem 

por: “Críton, devemos um galo a Asclépio; não te esqueças de pagar essa dívida”. No entanto, preferimos traduzir 

mê amelêsête por “não sejais descuidado” para fazer referência direta à importância do cuidado de si.   

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w)%3D&la=greek&can=w)%3D0&prior=e)fqe/gcato
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*kri%2Ftwn&la=greek&can=*kri%2Ftwn0&prior=w)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e)%2Ffh&la=greek&can=e)%2Ffh1&prior=*kri/twn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3D|&la=greek&can=tw%3D|0&prior=e)/fh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*)asklhpiw%3D|&la=greek&can=*)asklhpiw%3D|0&prior=tw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o)fei%2Flomen&la=greek&can=o)fei%2Flomen0&prior=*)asklhpiw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a)lektruo%2Fna&la=greek&can=a)lektruo%2Fna0&prior=o)fei/lomen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a)lla%5c&la=greek&can=a)lla%5c0&prior=a)lektruo/na
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a)po%2Fdote&la=greek&can=a)po%2Fdote0&prior=a)lla%5c
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5c&la=greek&can=kai%5c6&prior=a)po/dote
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%5c&la=greek&can=mh%5c0&prior=kai%5c
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a)melh%2Fshte&la=greek&can=a)melh%2Fshte0&prior=mh%5c
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A oferenda de um galo trata-se de um animal menor, que pode ocorrer num ritual 

doméstico, sem necessariamente ser seguido por um banquete. Segundo Zaidman (2010, p. 

118), Asclépio foi introduzido em Atenas por Telêmaco, provavelmente em 420- 419 a. C. em 

um santuário privado. Já entre os séculos IV e III, os templos dedicados ao deus tiveram 

ampliações para as cidades de Epidauro e Cós, ambos dedicados à dupla função: adivinhação e 

cura. Era uma prática corrente aos consulentes passarem uma noite no santuário para receberem 

em seus sonhos a visita dos deuses indicando a cura solicitada para suas doenças. 

As interpretações predominantes elaboradas pelos intérpretes do diálogo Fédon de 

Platão62 afirmam que a cura da qual Sócrates oferece o galo destina-se à experiência de estar 

vivo, pois enquanto se está vivo tem-se a alma encarcerada ao corpo e a cura estaria contida na 

libertação da alma do corpo. De acordo com Most, “de longe, a interpretação mais comum nos 

últimos dois séculos tem sido alegórica e mística: Sócrates está agradecendo Asclépio por curá-

lo do doença da vida pela cura da morte” (1993, p. 100, tradução minha). Michel Foucault 

(1984) destaca alguns autores que defendem esta interpretação, tais como o poeta, romancista 

e historiador Lamartine (1790-1869) e Olimpiodoro de Alexandria, um pensador neoplatônico 

da Antiguidade tardia (século VI d.C.) que defende a tese de que a oferenda de um galo a 

Asclépio demarca a cura da alma depois de ter sofrido os males do movimento e da corrupção 

causados pelo devir (apud CV, p. 89). Essas interpretações afirmam que, para Sócrates, viver é 

ter a alma presa ao corpo sofrendo os males do movimento do devir, enquanto que a morte 

significa a libertação da alma e, consequentemente, ter a saúde restabelecida.  

Segundo Bernabé (2011, p. 208), a concepção de σῶμα-σῆμα é tradicionalmente 

associada ao âmbito órfico pitagórico. “Em Homero, o sentido habitual de σῶμα é o de 

"cadáver", não o de "corpo" de um ser vivo (ibid., p. 199). Já os órficos usavam a palavra σῶμα 

(soma) para designar corpo em oposição a alma. Em alguns diálogos de Platão, encontramos a 

referência ao σῶμα (soma), como por exemplo:  Crátilo (400c), Fédon (61e-62c), Górgias 

(493a,) e República, livro IX (586a). De acordo com Bernabé, os textos antigos de Filolau, 

Platão e Aristóteles “não parecem oferecer dúvidas de que a interpretação negativa [de σῶμα] 

é a única possível de ser assumida” (2011, p. 194). 

O pesquisador Luiz Celso Pinho afirma que “nos últimos 130 anos, as mais díspares 

interpretações foram elaboradas para dar conta da recomendação socrática de que um galo devia 

ser sacrificado após sua partida deste mundo” (2011, p. 214). Dentre algumas delas destacam-

 
62 Foucault cita Robin (PLATON. Phédon. Trad. L. Robin. Paris: Les Belles Lettres, 1926, p. 102) e Burnet 

(Plato’s Phaedo. Oxford: Clarendon Press, 1911, p. 118). 
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se as que afirmaram que Sócrates estava delirando quando proferiu tais palavras, ou que sua 

frase era um enigma que ninguém poderia descobrir (PINHO, 2011, p. 214).  No entanto, a 

interpretação que defende que Sócrates deixa escapar em seus momentos finais que a vida é 

uma doença da qual a morte cura tornou-se bastante popular por ter sido defendida pelo filósofo 

alemão Friedrich Nietzsche. Na próxima seção deste capítulo desenvolveremos a leitura que 

Nietzsche faz de Sócrates, pois esta é a interpretação à qual Foucault vai se contrapor. Portanto, 

devido a sua importância torna-se incontornável a apresentação do Sócrates de Nietzsche e na 

seção seguinte analisaremos a interpretação dada pelo filósofo das últimas palavras de Sócrates.  
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5. 4 O SÓCRATES DE NIETZSCHE 

 

Em diferentes momentos, ao longo de sua vasta produção filosófica, Friedrich Nietzsche 

dedica-se a falar de Sócrates. Em 1872, em sua obra primogênita intitulada O Nascimento da 

Tragédia ou Helenismo e Pessimismo, Nietzsche já começa atacando a imagem positiva e 

valorada de Sócrates e seu racionalismo metafísico. Segundo o filósofo alemão, o racionalismo 

socrático enxerga a vida como problemática e indigna de ser vivida em sua plenitude, pois o 

sofrimento é visto como um erro que precisa ser consertado pela razão. Ou seja, Sócrates vê na 

dor um problema que precisa ser solucionado, por meio da razão. Segundo Nietzsche, o 

verdadeiro pessimista não é aquele que fala da dor como constituinte da vida, mas aquele que 

quer evitá-la. Esse otimismo teórico socrático esconde uma postura decadente e negadora da 

vida, pois quer corrigi-la, por não ter força de suportá-la em sua plenitude, por ser um 

pensamento fraco.  

Nietzsche afirma que a arte ática era potencializadora da vida. Para ele, os gregos 

abraçavam a existência em todos os seus aspectos (NT, 1872). O pessimismo antigo não era um 

sintoma de cansaço, fracasso, nem debilidade com a vida, pelo contrário, os gregos sofriam por 

superabundância. A arte ática transbordava em saúde e existência plena, justamente por não 

negar nenhum aspecto da vida. A hipótese que Nietzsche levanta é que a fraqueza disfarçada 

de força e o otimismo racional socrático venceram a luta contra a arte trágica grega, em outras 

palavras, houve a vitória do pessimismo sobre a vida potente. Supor que a vida deva ser 

consertada pela razão é dizer que a vida é indigna de ser vivida em sua totalidade. Para 

Nietzsche, o pensamento socrático instaura uma forma negativa de lidar com o terrível da 

existência, pois o sofrimento não necessariamente é um sinal de fraqueza, ele pode ser um signo 

de força. Sendo assim, a ideia que supõe o sofrimento como um erro só serve para empobrecer 

a vida.  

No Nascimento da Tragédia, Nietzsche afirma que “Sócrates costumava ajudar 

Eurípides em seu poetar” (NT, §13, p. 84). Segundo Nietzsche, o princípio socrático estético é: 

"tudo deve ser inteligível para ser belo" (NT, §12, p. 81). Nietzsche elege Sócrates o adversário 

da tragédia e, consequentemente, da vida potente. Logo, “o socratismo condena tanto a arte 

quanto a ética vigente; para onde quer que dirija seu olhar perscrutador, avista a falta de 

compreensão e o poder da ilusão; desta falta, infere a íntima insensatez e a detestabilidade do 

existente” (NT, §13, p. 84). Nietzsche enxerga o socratismo como signo de declínio, doença e 
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cansaço da vida.63 

Segundo Nietzsche, Eurípides leva para a tragédia a banalidade e mediocridade da vida, 

colocando em cena o homem comum com seus problemas corriqueiros. A tragédia afirmativa 

da vida, que interessa ao filósofo alemão, é a de Ésquilo e de Sófocles. Com Eurípides a tragédia 

morre de suicídio, justamente porque sua morte vem de dentro da própria dramaturgia, por 

expulsar a música do espetáculo trágico64, privilegiar o diálogo e resoluções racionais, além de 

colocar um personagem para contar toda a história da tragédia antes dela acontecer.  

No Nascimento da Tragédia, a arte está relacionada com a duplicação do apolíneo e 

dionisíaco. De um lado, o deus divinatório, da sabedoria, da aparência e do princípio de 

individualização. E de outro lado, o deus do terror da existência, do vinho, da embriaguez e da 

natureza. A tragédia de Ésquilo realizava a união entre o apolíneo e o dionisíaco. O apolíneo 

representa o sonho, a bela aparência, já o dionisíaco traz em cena a embriaguez. Tanto o sonho 

quanto a embriaguez são, para Nietzsche, os estados estéticos por excelência, que exigem a 

libertação dos limites da consciência empírica individual. 65 No entanto, a verdadeira oposição 

a Dioniso é Sócrates, pois é o filósofo que introduz a racionalização nas peças de Eurípides 

fazendo a tragédia se suicidar, acabando com as paixões, ou seja, matando Dioniso. Na tragédia 

de Ésquilo, o dionisíaco se fazia presente com o coro incompreensível.66 

 
63 Podemos relacionar a leitura que Nietzsche faz de Sócrates com a contida na comédia As Rãs, na qual Aristófanes 

mostra o cenário de uma disputa entre Ésquilo e Eurípides para decidir quem iria habitar o Pritaneu. Nesta peça, 
Eurípides se vangloria justamente por racionalizar a tragédia, torná-la lógica e compreensível e critica Ésquilo 

justamente pelo seu coro incoerente e repetições desnecessárias. Na peça, Eurípides afirma que introduziu nas 

tragédias “o raciocínio e a reflexão, de tal maneira que atualmente eles [os atenienses] podem compreender tudo, 

aprofundar-se em tudo e governar melhor seus lares” (ARISTÓFANES, As Rãs, v. 970-980). Nietzsche critica 

exatamente tudo que Eurípides diz ter feito de bom e útil pela tragédia.  
64 Nesse momento, Nietzsche concorda com Schopenhauer, para quem a música tem o poder de objetivação 

imediata da Vontade, sem a intermediação da ideia, por isso ela é soberana sobre as outras artes. Desse modo, a 

música alcança a essência mais profunda do mundo, ela não manifesta o fenômeno, nem os sentimentos 

individuais, como a alegria e a tristeza, mas ela exprime a essência contida nesses sentimentos. A música é a 

reprodução da própria vontade. Segundo Schopenhauer: a música, seguindo além das ideias, também é 

inteiramente independente do mundo aparente, que ignora, e sua existência seria possível mesmo com a 

inexistência do mundo: o que não se pode afirmar das outras artes. Portanto de modo algum a música é, como as 
outras artes, reprodução das ideias, mas reprodução da própria vontade, cuja objetividade também são as ideias; 

por isto o efeito da música é tão mais poderoso e incisivo do que o das outras artes; pois essas somente se referem 

à sombra, aquela, porém, à essência (2000,§ 52). 
65 Em Humano, demasiado humano (1876), Nietzsche rompe com a tradição metafísica de pensamento, e sua 

filosofia passa por uma tentativa de reformulações com esforço de escapar a qualquer vestígio dualista, dedicando-

se à criação de linguagem própria. O Nietzsche que escreve o prefácio da autocrítica já não compartilha mais de 

uma visão metafísica de mundo, mas da noção de que a verdade são invenções e que só existem no campo do 

embate entre as aparências. Nietzsche usa a palavra Erfindung para designar “invenção”, sempre se contrapondo 

à palavra em alemão Ursprung que quer dizer “origem”. Para Nietzsche, o conhecimento é inventado, pois não 

tem uma origem. Assim, a religião, bem como todas as verdades que tomamos sobre o mundo, são invenções 

humanas. De acordo com Foucault, “a invenção – Erfindung – para Nietzsche é, por um lado, uma ruptura, por 
outro, algo que possui um pequeno começo, baixo, mesquinho, inconfessável. Este é o ponto crucial da Erfindung.” 

(VFJ, p. 25). 
66 O Nascimento da Tragédia é muito marcado pelos pensamentos filosóficos de Arthur Schopenhauer (1788-
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Platão e o platonismo representam para Nietzsche, antes de tudo, a incapacidade de 

assumir e aceitar a realidade tal como ela se apresenta, em sua singularidade 

perturbadora, uma espécie de racionalização da vida, uma vontade de correção, que 

nada mais seria que um desejo de vingança (MORAES, 2020, p. XII) 

 

Na leitura que Nietzsche faz de Sócrates e Platão, podemos encontrar quatro figuras que 

aparecem em sua obra de diversas maneiras: o Sócrates enquanto personagem histórico lido 

muito por Nietzsche a partir, principalmente, da obra de Aristófanes (As Nuvens); Platão, o 

indivíduo em sua singularidade, o ativista político que se prontifica a ensinar o tirano de 

Siracusa e funda a Academia; a filosofia de Platão, tal como a encontramos nos diálogos e por 

último o símbolo mais atacado por Nietzsche, o platonismo, que pode ser entendido como: 

 

uma corrente de pensamento desenvolvida a partir de Platão, mas que de modo algum 
coincide com sua filosofia, como a encontramos nos diálogos. Para Nietzsche, o 

platonismo seria uma das matrizes da filosofia ocidental, assim como ele a vive, 

concretamente, nas instituições acadêmicas alemãs do século XIX; antiplatonismo é 

tanto um modo de agir contra essa efetividade institucional quanto a mobilização de 

um indivíduo contra um fundo de cultura (MARQUES, 2020, p. XXV) 

 

 

Em Diôgenes de Laertios podemos ver a menção a Platão como alguém que “se dedicou 

à pintura e a escrever poemas (primeiro ditirambos, e depois cantos líricos e tragédias)” mas 

que depois que passou a ouvir Sócrates “jogou em chamas seus poemas” (D.L, 3.5-6). Segundo 

Moraes (2002) em alguns momentos dos textos de Nietzsche, podemos dizer que ele diferencia 

Sócrates de Platão, ao conceber que: 

 
Platão não teria sido de forma alguma um homem teórico, um professor acadêmico, 

mas antes de tudo um reformador político disposto a correr grandes riscos, o fundador 
da Academia, o homem que queria transformar o seu mundo: um revolucionário 

(MORAES, 2020, p. XVII)  

 

Portanto, a leitura que Nietzsche faz de Sócrates tende a vê-lo como o homem que 

corrompeu tanto Eurípides quanto Platão. A filósofa Sarah Kofman (1989) defende a tese que 

Sócrates teria corrompido o artista Platão e por vingança ele teria transformado seu mestre em 

um personagem de seus diálogos.  No entanto, notamos que em alguns momentos Nietzsche 

 
1860) e Immanuel Kant (1724-1804). Neste livro vemos um Nietzsche que ainda não abriu mão da arte como uma 

atividade metafísica. O próprio Nietzsche admite dezesseis anos mais tarde, quando escreve o prefácio intitulado 

“Tentativa de autocrítica”, que naquele momento ainda não dispunha de um vocabulário filosófico próprio para 

dizer o que ele pensava, mas que naquele livro já estavam presentes os pontos principais de suas críticas, tais como 

a crítica realizada ao cristianismo, a vitória da moral fraca sobre a forte e por conseguinte, a vitória do racionalismo 
socrático e negador da vida, que matou a arte trágica ática. Nietzsche afirma que, apesar de todos os problemas 

contidos em seu livro primogênito, há nele o germe para pensar seu projeto filosófico afirmativo da vida.  
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não faz diferenciações entre Sócrates, Platão e/ou o platonismo, como acontece no Crepúsculo 

dos Ídolos, em que Nietzsche se refere a Sócrates e Platão como antigregos. E ainda afirma: 

“Eu apercebi-me de que Sócrates e Platão são sintomas da decadência, instrumentos da 

decomposição grega, antigregos” (CI, 1, §2, p. 26) 

É importante destacar que a leitura que Nietzsche faz de Sócrates está relacionada com 

seu interesse de análise crítica do presente, em um projeto genealógico, e, por isso, a ênfase na 

racionalidade e no projeto metafísico dado por Nietzsche em suas análises. Se a moral 

vencedora vigente é justamente a moral cristã que se apropriou de um determinado pensamento 

platônico metafísico fortemente criticado por Nietzsche como uma moral fraca e negadora da 

vida é por isso que Sócrates e Platão precisam sofrer seus ataques, justamente, por serem os 

precursores de um determinado pensamento metafísico que foi apropriado pelo cristianismo 

para desvalorizar o mundo humano em prol de um divino. 

Portanto, notamos uma relação ambígua nas análises de Nietzsche sobre Sócrates, pois 

ora ele é retratado como o corruptor de Platão e Eurípides e ora é colocado lado a lado de Platão 

como um dos precursores da decadência da cultura ocidental, justamente pela sua valorização 

à racionalidade e criação do pensamento metafísico negador da vida que foi levado a seu 

extremo com o cristianismo.  No próximo tópico veremos mais precisamente a interpretação 

realizada por Nietzsche acerca das últimas palavras de Sócrates. 
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5. 5 SERÁ A VIDA UMA DOENÇA CUJA MORTE CURA? 

 
 

Em todos os tempos os sapientíssimos têm-se pronunciado da 

mesma forma sobre a vida: não vale nada...Sempre e em todas as 

partes ouviu-se da sua boca o mesmo tom, – um tom cheio de 

dúvida, cheio de melancolia, cheio de cansaço da vida, cheio de 

oposição à vida. Sócrates disse mesmo ao morrer: ‘viver – 

significa estar enfermo durante longo tempo: devo um galo a 

Asclépio salvador’. Mesmo Sócrates estava farto da vida. – O que 

prova isto? O que indica? – Noutro tempo ter-se-ia dito (– oh, 

disse-o, e bem alto, e os nossos pessimistas foram os primeiros!): 

‘Aqui, em todo o caso, algo tem de ser verdadeiro! O consensus 

sapientium prova a verdade’ – Continuaremos nós a falar assim 
hoje?, é-nós lícito falar assim? ‘Aqui, em todo o caso, algo tem de 

estar enfermo’ – é a resposta que nós damos: a esses sapientíssimos 

de todos os tempos dever-se ia examiná-los de perto primeiro! Será 

que nenhum deles de sustinha já firmemente sobre as pernas? Será 

que eram homens tardios?, que cambaleavam? décadents? Será 

que a sabedoria aparece na terra como um cervo ao qual um ténue 

odor a podre o entusiasma?...(CI, 2, §1, pp. 25-26). 

 

  

No Crepúsculo dos Ídolos, na parte intitulada O problema de Sócrates, Nietzsche chama 

atenção para todos os sábios que afirmam que a vida não vale a pena ser vivida e que falam 

sobre a existência com melancolia e cansaço. Nietzsche quis se afastar e criticar os filósofos 

e/ou filosofias que demonstram oposição à vida. O filósofo alemão enxerga na criação do 

mundo imaterial um consolo metafísico que os humanos inventaram por não suportarem sua 

existência trágica, terrível e absurda. Defrontar-se com o absurdo da vida em todo seu 

sofrimento, acaso e incoerência e mesmo assim amar a existência e desejar vivê-la eternamente 

(de novo e mais uma vez)67 é dizer sim à vida em sua totalidade, sem exclusão de nenhuma 

parte. Isto para Nietzsche é o que seria construir uma filosofia conciliadora com a existência.  

Nietzsche defende que é preciso que nos reconciliemos com a vida, em sua plenitude, 

não somente em seus aspectos lógicos e racionais, mas também é preciso abraçar a dor e o 

 
67 Referência ao aforisma 341 da Gaia Ciência: “E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua 

mais solitária solidão e te dissesse: ‘Esta vida, assim como tu vives agora e como a viveste, terás de vivê-la ainda 

uma vez e ainda inúmeras vezes: e não haverá nela nada de novo, cada dor e cada prazer e cada pensamento e 

suspiro e tudo o que há de indivisivelmente pequeno e de grande em tua vida há de te retornar, e tudo na mesma 

ordem e sequência – e do mesmo modo esta aranha e este luar entre as árvores, e do mesmo modo este instante e 

eu próprio. A eterna ampulheta da existência será sempre virada outra vez – e tu com ela, poeirinha da poeira!’ 

Não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e amaldiçoarias o demônio que te falasses assim? Ou viveste alguma 

vez um instante descomunal, em que lhe responderias: ‘Tu és um deus e nunca ouvi nada mais divino!’ Se esse 

pensamento adquirisse poder sobre ti, assim como tu és, ele te transformaria e talvez te triturasse: a pergunta diante 

de tudo e de cada coisa: ‘Quero isto ainda uma vez e inúmeras vezes?’ pesaria como o mais pesado dos pesos sobre 

o teu agir! Ou, então, como terias de ficar de bem contigo e mesmo com a vida, para não desejar nada mais do que 
essa última, eterna confirmação e chancela?” (GC, IV,341, p. 230). 
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incompreensível. A racionalidade socrática vê no sofrimento algo que deve ser consertado. A 

vida começa a ser repartida em coisas boas e más. É esse o aspecto decadente que Nietzsche 

enfatiza. Por que a necessidade de se criar um mundo imaterial? Um mundo da alma? Da 

Verdade? Ao fazer isso negamos o mundo da imanência em que vivemos em prol de um mundo 

superior e desconhecido que, na perspectiva de Nietzsche, não passa de uma invenção humana, 

um consolo metafísico. Por isso é preciso se afastar dos sábios melancólicos e negadores da 

vida, tal como Sócrates. 

Em Gaia Ciência, Nietzsche começa seu aforisma elogiando a sabedoria de Sócrates, 

um tagarela que encantou os jovens atenienses e que teria permanecido na categoria dos 

espíritos elevados se tivesse permanecido em silêncio em seu momento final, mas ele acaba 

proferindo a frase: “Oh Críton, devemos um galo a Asclépio” (PLATÃO, Fédon, 118a). Para 

Nietzsche, a oferenda solicitada por Sócrates de um galo a Asclépio diz respeito à libertação de 

sua alma do mal de estar presa ao corpo. A morte é vista como positiva e libertadora, já a vida 

seria um mal. Assim como afirma no aforisma intitulado “Sócrates moribundo”: 

 

Eu admiro a bravura e sabedoria de Sócrates em tudo que ele fez, disse – e não disse. 

Esse zombeteiro e enamorado monstro e aliciador ateniense, que fazia os mais 

arrogantes jovens tremerem e soluçarem, foi não apenas o mais sábio tagarela que já 

houve: ele foi igualmente grande no silêncio. Quisera que também no último instante 

da vida ele tivesse guardado o silêncio – nesse caso, ele permaneceria talvez a uma 
ordem de espíritos ainda elevada. Terá sido a morte, ou o veneno, ou a piedade, ou a 

malícia – alguma coisa lhe desatou naquele instante a língua, e ele falou “oh, Críton, 

devo um galo a Asclépio”. Essa ridícula e terrível “última palavra” quer dizer, para 

aqueles que têm ouvidos: “oh, Críton, a vida é uma doença!” Será possível? Um 

homem como ele, que viveu jovialmente e como um soldado à vista de todos – era um 

pessimista? Sócrates, Sócrates sofreu da vida! E ainda vingou-se disso – com essas 

palavras veladas, horríveis, piedosas e blasfemas! Também um Sócrates necessitou de 

vingança? – Ah, meus amigos, nós temos que superar também os gregos! (GC, IV, 

§340, p. 229). 

 

Para Nietzsche, Sócrates sofreu ao viver, pois em seu momento final revelou seu maior 

segredo ao dizer que devia um galo a Asclépio, o deus da cura. Segundo Nietzsche, as últimas 

palavras de Sócrates contradizem seus ensinamentos anteriores, pois como poderia alguém que 

tinha vários amigos e dedicou-se a viver uma vida refletida defendida como a melhor vida a ser 

vivida poderia afirmar que a vida não vale a pena? Seria o mesmo que dizer que a vida refletida 

não vale a pena ser vivida, o que contradiz todos seus ensinamentos anteriores. Embora 

Nietzsche enxergasse esta contradição, ele a resolve dizendo que a menção ao galo, no momento 

específico da morte de Sócrates revela o segredo mais profundo do filósofo ateniense: o de que 

a vida é uma doença, cuja morte cura. 
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De acordo com Nietzsche, ao proferir tais palavras finais, Sócrates estaria dizendo que 

a vida é uma doença do qual a morte liberta. No entanto, segundo Nietzsche quando dizemos 

que a vida é boa ou ruim, só estamos falando de nós mesmos e não da vida, pois não é possível 

fazer um juízo de valor sobre a vida, na medida em que quando falamos dela, sempre falamos 

de nós mesmos. Logo, dizer que a vida não vale a pena ser vivida só diz respeito a Sócrates e 

essa última fala revelaria seu pensamento mais profundo, o que o caracterizaria como um 

ressentido para com a existência (CI, 2, §2).  

Para Nietzsche, Sócrates é um exemplo de sintoma de decadência e, ao dizer suas 

últimas palavras referindo-se ao galo a Asclépio, estaria ratificando sua posição de que a vida 

é um mal do qual a morte cura. Nietzsche destaca como a vida virtuosa socrática não é a vida 

potente, pelo contrário a razão é vista como um remédio para a existência. Tal como Nietzsche 

afirma: 

 

Quando se tem a necessidade de fazer da razão um tirano, como fez Sócrates, 

forçosamente se cria um perigo não pequeno de que outra diferente faça tirano. Então, 

se adivinhou que a racionalidade era a salvadora, nem Sócrates nem seus ‘pacientes’ 

eram livres de ser racionais – era de rigueur, era o seu último remédio. O fanatismo 

com que a reflexão grega inteira se lança para a racionalidade denuncia uma situação 

extrema: estava-se em perigo, tinha uma só escolha: ou perecer ou – ser absurdamente 

racionais...O moralismo dos filósofos gregos a partir de Platão tem uns 

condicionamentos patológicos; e o mesmo se pode afirmar do seu apego à dialéctica. 

Razão = virtude = felicidade significa simplesmente: há que imitar a Sócrates e 

implantar de maneira permanente contra os apetites obscuros, uma luz diurna – a luz 

diurna da razão. Devemos ser inteligentes, claros, lúcidos a qualquer preço: toda a 
concessão aos instintos, ao inconsciente, rebaixa...(CI, 2, §10, pp. 31-32). 

 

Pierre Hadot também questiona a contradição entre toda a filosofia socrática e as suas 

últimas palavras, ao dizer: “por que Sócrates, amante da vida, parece, em sua vontade de morte, 

detestar a existência?” (HADOT, 2014, p.122). Será que faria sentido acreditar que Sócrates 

fosse um negador da vida? Pierre Hadot destaca que Nietzsche resolveu esse enigma de forma 

“muito simplória”, já que ao levar em consideração somente as últimas palavras de Sócrates, 

Nietzsche joga fora tudo que foi dito por Sócrates antes desse momento. Pierre Hadot afirma: 

 

Nietzsche, que quis ser o cantor da alegria de existir e viver, não suspeita, não teme 

também, finalmente que a existência seja uma doença? Sócrates traiu esse segredo. 

Ele deixa entender o que pensa da vida terrestre. Nietzsche, porém, quer permanecer 

a ‘uma classe superior de espíritos’, aqueles que sabem calar esse segredo terrível” 

(2014, p. 124). 

 

Parece que muito do projeto Nietzschiano repousa na tentativa de dizer sim à vida, em 

todos seus aspectos, abraçar o terrível da existência é uma atividade ativa e difícil de ser 
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realizada. A reconciliação com a existência precisa ser colocada em prática como um modo de 

viver. Na interpretação de Nietzsche, Sócrates releva o terrível segredo de que a vida é um mal 

do qual a morte liberta e por isso precisaria ser rebaixado para a categoria de filósofos 

decadentes, pois naquele momento ele teria deixado escapar que a vida refletida não era a 

melhor vida a ser vivida e por isso era melhor morrer do que viver. 

 

– Chegou a compreender isto ele, o mais inteligente de todos os que se engaram a si 

próprios? Acabou por reconhecê-lo, na sabedoria da sua coragem perante a morte? 

Sócrates queria morrer; – não foi Atenas, mas ele quem a si próprio deu o copo de 
veneno, ele forçou Atenas a dar-lho...’Sócrates não é um médico disse em voz baixa 

a si mesmo: somente a morte é um médico...Sócrates esteve apenas doente durante 

longo tempo...’ (CI, 2, §12, p. 33) 

 

Nietzsche enxerga uma contradição entre as últimas palavras de Sócrates e tudo o que 

ele fizera e falara antes, mas ele resolve essa contradição dizendo que Sócrates sempre esteve 

enfermo durante toda a sua vida e sua doença repousaria na sua total submissão à razão como 

fórmula para a felicidade. No entanto, suas últimas palavras deixaram escapar seus pensamentos 

mais profundos. Nietzsche destaca: “ter que combater os instintos – essa a fórmula da 

décadence: enquanto a vida ascende felicidade é igual a instinto.” (CI, 2, §11, p. 32). 

Portanto, para Nietzsche, Sócrates em suas últimas palavras deixa escapar que a vida 

não vale a pena ser vivida e interpreta a passagem do Fédon de Platão (118a), a partir da 

concepção de que estar vivo é ter a alma encarcerada ao corpo e nessas condições a alma não 

pode alcançar o conhecimento verdadeiro. Nessa perspectiva, a morte seria um bem, pois liberta 

a alma de seu cárcere, possibilitando-a a vir deparar-se com a Verdade. 

Michel Foucault se contrapõe à argumentação nietzschiana, ao que denominou de 

“mancha negra” e/ou “ponto enigmático” na história, ou seja, as últimas palavras de Sócrates 

(CV, p. 89). Foucault ressalta que Nietzsche enxergou bem a contradição entre a fala de 

Sócrates e toda a sua filosofia, mas que “resolveu a contradição dizendo que, em suma, Sócrates 

fraquejou e revelou esse segredo obscuro que ele nunca dissera, desmentindo assim no 

derradeiro momento tudo o que fizera” (CV, p. 89). Nietzsche não deixa de lamentar que 

Sócrates tenha proferido uma frase tão pessimista antes de morrer, para ele, o silêncio seria 

preferível. 

Foucault destaca que “a ideia de que a vida é uma doença da qual a morte cura não pode 

de modo algum funcionar, coincidir, se integrar com todo o ensinamento socrático” (CV, p. 

86). Segundo Foucault, “Sócrates nunca diz, nem pensa e não pensou que a vida é uma doença” 

(CV, p. 88). Michel Foucault recusa a hipótese de que viver é o mesmo que estar doente, já que 
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a vida para Sócrates não era somente privações e castigos, mas também oportunidades de 

alegrias e aprendizados. Já que Sócrates afirma que tanto neste mundo, quanto no outro há 

mestres e bons companheiros (PLATÃO, Fédon, 69d-e). Sendo assim, não necessariamente a 

existência de um outro mundo (imaterial, da alma) implica na negação daquele em que vivemos, 

na medida em que tanto lá, como cá, há mestres e possibilidades de conhecimentos (PLATÃO, 

Apologia, 41a-b). Portanto, nota-se que a passagem das últimas palavras de Sócrates contida no 

diálogo Fédon de Platão (118a) é interpretada de outra maneira por Michel Foucault afastando-

se e criticando a interpretação nietzschiana (CV, p. 89). Analisaremos mais densamente esta 

questão na seção seguinte.  
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6. MICHEL FOUCAULT E AS ÚLTIMAS PALAVRAS DE SÓCRATES 

 

 

Para interpretar as últimas palavras de Sócrates, Michel Foucault recorre ao livro de 

Georges Dumézil intitulado Le moyne noir en gris dedans Varennes (1984) em que o autor 

analisa o discurso de cunho profético de Nostradamus e as últimas palavras de Sócrates depois  

de ter tomado a cicuta. O texto de Dumézil sobre Sócrates designa-se Divertissement sur les 

dernières paroles de Socrate e foi usado por Foucault em suas aulas da década de 80 para 

sustentar a hipótese de que o filósofo ateniense não concebe a vida como uma doença de que a 

morte cura, tal como afirmaram muitos dos pensadores que se dedicaram a interpretar as últimas 

palavras do filósofo, como, por exemplo, Nietzsche. 

Foucault recusa a concepção negativa de corpo como cárcere da alma por entender que 

“não é em absoluto uma ideia grega, uma ideia platônica ou uma ideia socrática dizer que a 

vida é uma doença e que a morte nos cura da vida” (CV, p. 89). Para sustentar sua hipótese, 

Foucault reinterpreta uma passagem contida no Fédon de Platão, em que Sócrates cita um 

apotegma pitagórico: 

 

καὶ γὰρ ἂν δόξειεν, ἔφη ὁ Σωκράτης, οὕτω γ᾽ εἶναι ἄλογον: οὐ μέντοι ἀλλ᾽ ἴσως γ᾽ 

ἔχει τινὰ λόγον. ὁ μὲν οὖν ἐν ἀπορρήτοις λεγόμενος περὶ αὐτῶν λόγος, ὡς ἔν τινι 

φρουρᾷ ἐσμεν οἱ ἄνθρωποι καὶ οὐ δεῖ δὴ ἑαυτὸν ἐκ ταύτης λύειν οὐδ᾽ ἀποδιδράσκειν, 

μέγας τέ τίς μοι φαίνεται καὶ οὐ ῥᾴδιος διιδεῖν: οὐ μέντοι ἀλλὰ τόδε γέ μοι δοκεῖ, ὦ 

Κέβης, εὖ λέγεσθαι, τὸ θεοὺς εἶναι ἡμῶν τοὺς ἐπιμελουμένους καὶ ἡμᾶς τοὺς 

ἀνθρώπους ἓν τῶν κτημάτων τοῖς θεοῖς εἶναι. ἢ σοὶ οὐ δοκεῖ οὕτως; ἔμοιγε, φησὶν ὁ 

Κέβης” 

 
Poder-se ia, com efeito – volveu Sócrates – encontrar nisso, pelo menos sob essa 

forma, qualquer coisa de irracional. Todavia, não é assim, e, muito provavelmente, aí 

não falta razão. A esse respeito há, mesmo, uma fórmula que usam os adeptos dos 

Mistérios: ‘É uma espécie de prisão o lugar onde nós, homens, vivemos, e é dever 

não libertar-se a si mesmo nem evadir-se’. Fórmula essa, sem dúvida, que me parece 

tão grandiosa quão pouco transparente! Mas não é menos exato, Cebes, que aí se 

encontra justamente expresso, creio, o seguinte: os Deuses são aqueles sob cuja 

guarda estamos, e nós, homens, somos uma parte da propriedade dos Deuses. Não te 

parece que é assim? 

- Parece-me – respondeu Cebes. (PLATÃO, Fédon, 62b-c, grifos meus) 68 

 

 

Vale destacar a passagem que afirma “‘É uma espécie de prisão o lugar onde nós, 

homens, vivemos, e é dever não libertar-se a si mesmo nem evadir-se’” (PLATÃO, Fédon, 62b, 

grifos meus). A palavra encontrada no diálogo de Platão “φρουρã” (phrourá) pode ser traduzida 

 
68 Tradução do Jorge Paleikat e João Cruz Costa (Coleção Os Pensadores, vol 3). 
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como “prisão”, “cercado”, mas Foucault prefere a versão de “local de guarda”, “posto militar 

de vigilância”, ou seja, alguém que se encontra em sentinela. Para o filósofo, a melhor tradução 

seria a ideia de que “os deuses se ocupam de nós (epimélesthai – cuidam de nós, se preocupam 

conosco, têm solicitude conosco) e somos seus ktémata (posse deles ou, mais verossimilmente, 

seu rebanho)” (CV, p. 91). De acordo com Foucault: 

 
A epiméleia não é uma vigilância de um feitor sobre seus escravos, não é a vigilância 

de um carcereiro sobre os prisioneiros. É a solicitude positiva de um pai de família 

para com seus filhos, de um pastor por seu rebanho (CV, p. 91). 

 

 

Na aula de 22 de fevereiro de 1984 do curso A coragem da Verdade, Michel Foucault 

conta que solicitou orientação a Dumézil sobre a raiz etimológica da palavra “mel” de 

epiméleia, e que ambos chegaram à conclusão de que poderia ser traduzida como um chamado 

ao dever, todavia sem a conotação de uma obrigação, mas sob a condição de fazer algo por 

encantamento e apreciação. Foucault destaca que, conversando com Paul Veyne, teria chegado 

na concepção de “canto de chamamento” (CV, p. 110). Michel Foucault almeja sustentar a 

hipótese de que os deuses não nos vigiam como prisioneiros, mas que zelam por nós como um 

pai zela por um filho, e fazem isso como um canto que convoca a um dever, que não é negativo, 

mas positivo, é um cuidado (epimeletés – aquele que cuida, que zela). 

Se estamos neste mundo, vivendo sob a guarda dos deuses, não podemos nós mesmos 

decidirmos a hora de morrer, pois somente aos deuses cabem essa decisão (PLATÃO, Fédon, 

62b-c). Encontramos nas Memoráveis de Xenofonte duas passagens que servem para corroborar 

esta hipótese a respeito do pensamento de Sócrates: 

 

diversamente da maneira como crê a maior parte dos homens, [Sócrates] acreditava 

que os deuses têm olhos fitos nas ações humanas. Crê a média dos homens que os 

deuses sabem certas coisas e ignoram outras. Achava Sócrates que de tudo estão ao 

corrente – palavras, ações, pensamentos secretos – que estão em toda parte e tudo nos 

revelam que seja de nossa alçada (XENOFONTE, Memoráveis, I, II, 20). 

 

Tenho para mim que assim falando, Sócrates ensinava seus discípulos a se absterem 

de toda ação ímpia, injusta e reprovável, não somente em presença dos homens como 

também na soledade, visto convencê-los de que nada que fizessem escaparia aos 

deuses (XENOFONTE, Memoráveis, I, IV, 19) 

 

Estas duas passagens são importantes para ratificar a hipótese defendida por Michel 

Foucault, já que Xenofonte retrata Sócrates como alguém que acredita que os deuses cuidam e 

se preocupam com os mortais.69 E que estão de olhos fitos às ações humanas o tempo todo. 

 
69Alice Haddad destaca que “as Memoráveis têm uma clara intenção de defender Sócrates das acusações pelas 
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Portanto, de acordo com Foucault, “não é possível colar a ideia de uma vida-doença de que 

seríamos libertados pela morte a essa ideia de que estamos, neste mundo, sob a guarda e 

solicitude dos deuses” (CV, p. 91). Sócrates fala que, tanto aqui na terra, quanto no outro 

mundo, há mestres e bons companheiros (PLATÃO, Fédon, 69d-e). A existência de um mundo 

imaterial em que os deuses habitam não implica necessariamente a negação do mundo em que 

vivemos, pois não há uma sobrevalorização do mundo imaterial que transforma o que vivemos 

em uma enfermidade, na medida em que tanto lá como cá há mestres e possibilidades de 

conhecimentos (PLATÃO, Apologia, 41a-b). Além disso, Sócrates afirma viver a melhor vida 

neste mundo, a chamada vida filosófica: “a vida pura, a vida que não é perturbada por nenhuma 

paixão, nenhum desejo, nenhum apetite não refreado, nenhuma opinião falsa” (PLATÃO, 

Fédon, 67a). 

Portanto, supondo a hipótese defendida por Foucault, Sócrates não concebe o mundo 

em que vivemos como decadente. Logo, se a vida não é uma doença, pela interpretação 

foucaultiana, podemos nos perguntar de que doença Sócrates se cura para pedir que Críton 

destine um galo a Asclépio?  Para responder esta pergunta, primeiro precisamos indagar que o 

verbo usado em grego se encontra na primeira pessoa do plural, o que nos faz concluir que 

Sócrates não foi curado sozinho. Conforme destaca Dumézil: 

 
“Oh, Críton” é um singular – “tu” (e não nós), a quem interpelo – é um vocativo, 

entretanto há uma segunda pessoa; “devemos” [...] “Nós” é limitativo ou extensivo? 

“Nós, ou seja, eu e tu, Críton, que acabo de interpelar” ou então “Eu, tu e eles, todos 

nós que estamos aqui presentes? (DUMÉZIL, 1984, p. 148-149). 

 

A pergunta que Dumézil se coloca é: o galo é uma oferenda para cura de quem? Seria 

somente de Sócrates e Críton, ou abrangeria a todos que estavam ali presentes na cela em que 

Sócrates tomara a cicuta? Dumézil argumenta que Sócrates solicita que Críton faça algo para 

ele, mas não se trata de um gesto individual em que há somente um interessado. Já que todo 

pedido direcionado a um membro específico afeta a todos do grupo. Como, por exemplo, 

quando Sócrates pediu a Críton para que retirasse todas as mulheres e crianças da cela para que 

não fizessem estardalhaço chorando, ou quando Sócrates pede que chame o encarregado da 

 
quais foi condenado e morto; que Xenofonte inicia o texto retomando os argumentos dos acusadores e respon-

dendo-os um a um. Então desde o primeiro capítulo abundam as cenas rememoradas de um Sócrates piedoso: que 

acreditava nas revelações divinas por meio da adivinhação (1.1.3); que chamava  de  insensatos  aqueles  que  não  

enxergam  a  providência  divina  e  creditam  tudo  à  inteligência  humana  (1.1.9);  que  reagira  à  ilegalidade  
do  processo contra os nove generais por causa de um juramento, e acreditando que os deuses vigiam as ações 

humanas (1.1.19); que chamava de loucos os que não obedeciam aos avisos dos deuses (1.3.4)” (2021, p. 59). 
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execução. Ou seja, todos os pedidos endereçados a uma pessoa afetam diretamente a todos do 

grupo (DUMÉZIL, 1984, p. 141). 

Sócrates teria incluído a si próprio e a todos na oferenda do galo a Asclépio, pois o 

sacrifício deve ser feito agradecendo a cura, em nome de todos ali presentes, pois “entre 

Sócrates e seus amigos existem vínculos de simpatia e amizade que, quando um deles sofre 

uma doença, os demais convalescem também da doença do outro” (CV, p. 100). Pelo princípio 

da homologia, “se o mau discurso triunfar, é uma derrota para todos; mas, se for o bom discurso 

a triunfar, todo mundo é vitorioso” (CV, p. 100). Portanto, temos a conclusão de que Sócrates 

direciona o pedido da oferenda do galo a Críton, mas o sacrifício do galo é pelo 

restabelecimento da saúde de todos. Se já concluímos que todos tiveram a saúde restabelecida, 

uma pergunta ainda persiste: de qual doença todos foram curados, para que, então, fosse 

necessária a oferenda de um galo ao deus da cura? A fim de obter essa resposta, precisamos 

investigar mais profundamente o diálogo Críton de Platão, pois, como já inferimos, é a Críton 

que Sócrates endereça o pedido do sacrifício do galo. No próximo tópico analisaremos melhor 

o diálogo de Platão intitulado Críton, pois o modo como Foucault e Dumezil interpretam as 

últimas palavras de Sócrates que consta no Fédon de Platão deriva da análise deste diálogo.  
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6. 1 POR QUE SÓCRATES NÃO FOGE? 

Para interpretar as últimas palavras de Sócrates contida no diálogo Fédon de Platão, 

Foucault vai analisar a sequência de diálogos de Platão que dizem respeito ao ciclo da morte 

de Sócrates (Apologia, Críton e Fédon) 70, a fim de elaborar sua interpretação acerca da  frase 

“Críton, devemos um galo a Asclépio” (PLATÃO, Fédon, 118a). Logo, já analisamos que 

houve uma cura da qual todos que fazem parte do ciclo de amigos de Sócrates foram 

beneficiados, mas o pedido de oferenda está endereçado a Críton que, de acordo com 

Foucault, é quem está doente e contaminando a todos os outros a sua volta. Michel Foucault 

afirma que “Críton havia sido acometido por uma doença que fazia crer que era melhor para 

Sócrates viver do que morrer” (CV, p. 94). A doença que corrompe a alma é das opiniões 

falsas, das inverdades, ou seja, “uma opinião falsa é efetivamente designada pelo nome de 

nósos (doença)” (Ibdem, p. 97). 

O diálogo Críton de Platão desenrola-se após a condenação de Sócrates, em sua cela 

com seu grande amigo de infância, personagem homônimo, que havia chegado bem cedo à 

prisão para dar a Sócrates a notícia de que o navio enviado a Delos já se encontrava no Cabo 

Súnio, o que, segundo Críton, significaria que a execução aconteceria no dia seguinte 

(PLATÃO, Críton, 43 c-d).  

Críton chega à cela de Sócrates com todo o plano de fuga esboçado, pois tudo estava 

preparado: o carcereiro fora comprado; o disfarce, à mão; os amigos, ali perto e dispostos a 

gastar o que fosse necessário para que Sócrates fugisse. Todavia, Sócrates não está convencido 

de que esta fosse a melhor ação e se propõe a examinar se fugir é um ato é justo ou não. Neste 

diálogo, Críton divide com Sócrates o seu receio diante da opinião negativa da multidão, que 

poderia afirmar que ele e os outros amigos do filósofo não fizeram nada para reverter aquela 

situação e impedir a morte do filósofo. Críton argumenta: 

 

Mas, meu caro Sócrates, ainda é tempo de seguires o meu conselho e te salvares. 

Porque, se vieres a morrer, não constituirá isso infelicidade apenas para mim. Além 

de ver-me privado de um amigo nas tuas condições, como nunca mais poderei 

encontrar outro, muita gente que nem a ti nem a mim conhece suficientemente, há de 

acreditar que eu poderia ter-te salvado, se me dispusesse a despender algum dinheiro, 

mas que descuidei. E que pior fama poderá ter alguém do que a de dar mais valor ao 

dinheiro do que aos amigos? A maior parte das pessoas não se convencerá de que tu 

mesmo te recusaste a sair daqui, apesar de todo o nosso trabalho nesse sentido 

(PLATÃO, Críton, 44b-c). 

 
70 Não se sabe o motivo pelo qual Michel Foucault não citou ao diálogo Eutífron de Platão no curso A coragem da 

Verdade (1984). Para esta tese de doutorado tomamos como decisão metodológica focar mais estritamente para 

análise nos diálogos citados por Foucault.  
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Críton empenha-se em convencer o amigo de que é melhor fugir do que morrer e que, 

tomando tal atitude, Sócrates faria um bem não só a si mesmo, como também aos seus amigos, 

que não teriam sua honra manchada por não terem feito nada para livrá-lo da morte. Críton 

continua sua retórica destacando: 

 

Nem é exagerada a quantia que determinados sujeitos pedem para salvar-te e tirar-te 

daqui. [...] Mas, se por qualquer consideração a meu respeito, tiveres escrúpulos em 

gastar o que é meu, encontram-se entre nós estrangeiros que se acham dispostos a isso. 
Um deles, até, Símias de Tebas, já separou quantia necessária. Cebes, também, 

prontificou-se a cooperar nesse sentido, e como ele muitos outros (PLATÃO, Críton, 

45a-c). 

 

Críton chega até mesmo a afirmar que Sócrates não é justo por escolher a morte. Assim, 

ele diz “a meu ver, escolheste o caminho mais cômodo, quando o que importava era procederes 

como homem honesto e corajoso, principalmente por haveres passado a vida inteira a proclamar 

que somente a virtude te importava” (PLATÃO, Críton, 45d). Sócrates agradece a dedicação 

do amigo e o empenho em arquitetar sua fuga, mas afirma que não é possível renegar seus 

argumentos do passado somente por causa do que lhe aconteceu (Ibidem, 46b). Sócrates se 

coloca contrário à ideia de Críton de que todas as opiniões são dignas de consideração. Com 

isso, o filósofo começa seu jogo habitual de perguntas: “não te parece acertado dizer-se que 

nem todas as opiniões são dignas de consideração, mas que umas o são, e outras não? Quem 

me dizes? Não está bem dito?” (Ibidem, 47a). E conclui: “logo, meu caro amigo, não devemos 

de forma alguma preocupar-nos com o que diz a maioria, mas apenas com a opinião dos que 

têm conhecimento do justo e do injusto, e com a própria Verdade” (Ibidem, 48a). Sócrates 

defende a tese que nem todas as opiniões devem ser levadas em consideração, somente aquelas 

provenientes dos mestres e dos deuses que podem dar nota do justo e do injusto, somente eles 

poderiam julgar a ação de Sócrates como sendo injusta e uma desonra aos amigos e familiares 

do filósofo. De acordo com Frédéric Gros: 

 

Podemos imaginar que, no momento em que Críton abriu a porta da prisão, surgiu um 

“demônio”: “Não, Sócrates, diz a pequena voz, não faz isso, não escapa como um 

vulgar delinquente”. Fácil demais. No decorrer de seu processo, Sócrates dissera que 

essa pequena voz intermitente se fazia ouvir apenas para frear, reter: não podes, não 

podes, para (2018, p. 86). 

 

Sócrates destaca que não é justo sair da prisão à revelia da decisão da maioria dos 

atenienses que o condenaram a morte. A ideia principal na sua argumentação é que nunca se 

deve praticar o mal intencionalmente, visto que “nunca devemos responder à injustiça com 
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injustiça, nem causar mal a quem quer que seja, ainda mesmo que essa pessoa nos tenha feito 

algum mal” (PLATÃO, Críton, 49c-d).  Logo, cometer uma injustiça é vergonhoso e prejudicial 

para quem a pratica. Sócrates reflete que “se sairmos daqui sem havermos previamente obtido 

o consentimento da cidade, não faremos mal a alguém precisamente a quem tínhamos por 

obrigação não prejudicar em nada, ou não?” (Ibidem, 49e-50a). No diálogo Críton, Sócrates 

assume uma postura em consonância com a legislação da cidade. Desse modo, fugir é dizer que 

não se respeita a autoridade das leis e o julgamento de todos os cidadãos atenienses, ou seja, 

“nunca devemos pagar uma injustiça com outra” (Ibidem, 49d-e). Carlos Alberto Nunes afirma 

que: 

 

no caso de vir a desobedecer às leis da cidade, nunca mais poderá conversar com seus 

concidadãos a respeito dos temas prediletos, além de dar mão forte aos adversários, 

empenhados, todos eles, em apresentá-lo como um rebelde e demolidor das 
instituições (NUNES, 2015, p.158). 

 

Sócrates chega à conclusão de que é injusto fugir, já que não se promove justiça 

cometendo uma injustiça e, ao fugir, Sócrates faria o mal intencionalmente e se tornaria um 

inimigo de toda a cidade. A questão do cuidado do exame das opiniões é colocada como uma 

prática muito importante para não vir a cometer nenhuma injustiça. Portanto, Críton é quem 

está doente por defender que Sócrates deve cometer uma injustiça, mas sua doença contamina 

todos ao seu redor, inclusive o próprio Sócrates que precisou colocar em prática o método do 

exame para não vir a cometer uma ação injusta. De acordo com Frédéric Gros:  

 

Pode-se morrer de falsas ideias, adoecer de opiniões imbecis. O corpo sobrevive, a 

pele resiste, mas a alma é definitivamente deteriorada. Ora, a terapia é sempre a 

mesma: o exame. Pesar as razões, interrogar a si questionando o outro, interrogar o 

outro para questionar a si mesmo, cuidar de julgar bem. (GROS, 2018, p. 85) 

 

Todavia, se Críton era o doente, então por que Sócrates diz que ambos deviam um galo 

a Asclépio? Podemos responder esta pergunta tendo por base que Sócrates também precisava 

agradecer por ter vencido a batalha contra as opiniões falsas, pois enquanto se está vivo, a 

batalha contra as opiniões falsas é incessante e exige compromisso reiterado para não ser 

vencido por elas. De acordo com Foucault: 

 

Enquanto não morre finalmente, enquanto não chega o último instante da sua vida, 

esse risco de ser atingido por uma opinião falsa e ver a alma se corromper existe. É 

por isso que esse sacrifício, que de certo modo poderia ter sido feito no mesmo instante 

em que Críton foi curado da sua doença, deve ser feito não apenas em nome de Críton, 

mas também de Sócrates, e só pode ser feito no último momento de Sócrates, no 

momento de morrer. Só pode ser o derradeiro gesto de Sócrates e sua derradeira 
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recomendação, pois precisamente, afinal de contas, só a sua coragem, só a relação de 

Sócrates consigo mesmo e com a verdade o impediu de ouvir essa opinião falsa e se 

deixar seduzir por ela” (CV, p. 95) 

 

Críton planejou a fuga de Sócrates contra as leis atenienses e o sacrifício do galo deve 

ser feito para agradecer a cura tanto de Críton como de todos, por não terem se guiado por essa 

opinião falsa que corrompe a alma. A doença da opinião falsa está manifesta em Críton e 

presente em Sócrates, como está em todo homem. Segundo Frédéric Gros:  

 

Sócrates, pesando os prós e os contras, argumentando, raciocinando, expondo as 

razões, acaba por concluir que é melhor ficar na prisão e esperar tranquilamente a 

morte. Se ele tivesse se precipitado para a porta aberta que Críton lhe oferecia, teria 

contraído uma doença mortal (GROS, 2018, p. 85). 

 

 Para Foucault, a última fala do filósofo marca a afirmação do ensinamento socrático 

mais importante: a importância de cuidar da sua própria alma. Dumézil parafraseia as últimas 

palavras de Sócrates, dizendo que elas poderiam ter sido ditas desta maneira: 

 

Críton, noutra manhã, eu, tu e, através de ti, nossos amigos, recebemos, através de um 

sonho meu, o anúncio que pôs fim à enfermidade de vossos espíritos e aos efeitos 

intelectuais e sentimentais que teria sido capaz ou correria o risco de se abater sobre 

mim. Temos a obrigação, pois, de oferecer ao deus curandeiro o galo das curas. Não 

te esqueças de pagar a dívida (DUMÉZIL, 1984, pp. 168-169). 

 

Sócrates cuida dos homens para que não cultivem falsas opiniões e, ao fazer isso, ele 

também cuida de si mesmo. Sempre na missão de fazer com que todos consigam 

autonomamente cuidarem de si mesmos. Para Michel Foucault, as últimas palavras de Sócrates 

marcam a cura da opinião falsa que estava presente na ideia de Críton de que seria melhor fugir 

do que morrer. Sócrates morre pela escolha de viver uma vida que preza pelo exame das 

opiniões e pela ação coerente com o pensamento refletido, uma vida na coragem da verdade. 

Sócrates vale-se do método do exame e uso do lógos para encontrar a verdade, sem se esquecer 

de se guiar pelos sinais enviados pelos deuses e as mensagens de interdições de seu daímon. Já 

que os deuses cuidam de nós, estamos sob a guarda deles e nossa vida não é indiferente a eles, 

mas isso não nos isenta da obrigação de cuidar de nós mesmos. Foucault destaca que “antes de 

a alma ser metafisicamente fundada [a partir de todo um debate metafísico, que permaneceu 

como legado platônico], é a relação de si consigo que é questionada” (CV, p. 91).71 

 
71 Primeiro vemos Sócrates colocar bastante ênfase na relação consigo mesmo, pois, a fim de preservar essa parte 

de si mesmo que é a alma, precisamos levar em conta a opinião dos sábios, evitando a destruição da alma pela 

opinião da maioria. Nesse sentido, vemos se formar a noção de corrupção da alma por meio da opinião falsa. 
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De acordo com Foucault, todo o ciclo que começa na Apologia de Platão, passa pelo diálogo 

Críton e termina no Fédon atravessa a noção multiforme de epiméleia. Nos três diálogos que 

marcam o fim da vida do filósofo, nota-se a forte presença do exame das opiniões e a exaltação 

do lógos como forma de se alcançar a verdade. Na Apologia de Platão, Sócrates coloca-se no 

exame das acusações recebidas, verificando se elas são justas. Em seguida, temos o diálogo 

Críton, em que Sócrates examina se fugir é uma ação justa ou injusta. Por fim, o diálogo Fédon 

de Platão, em que Sócrates usa o lógos para curar a si mesmo e seus discípulos da ideia falsa 

de que a alma é finita e morre junto com o corpo, defendendo a tese da imortalidade da alma 

(CV, p. 100). Podemos dizer que a filosofia socrática aparece como uma terapêutica preocupada 

com o cuidado de si e dos outros, evitando opiniões falsas que corrompem a alma e nutrindo a 

prática do exame das opiniões para alcançar a verdade. No próximo tópico analisaremos a 

inclusão dos deuses no modo de veridicção socrático. 
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6. 2 A INCLUSÃO DOS DEUSES NO MODO DE VERIDICÇÃO SOCRÁTICO 

 

Michel Foucault remete para a leitura dos três diálogos de Platão (Apologia, Críton e 

Fédon) para construir sua interpretação acerca das últimas palavras de Sócrates. É importante 

destacar este ponto, pois tanto Dumézil quanto Foucault fazem uso da sequência dramática dos 

três diálogos para sustentar suas interpretações, pois, caso fôssemos interpretá-los cada um em 

sua singularidade, sem nenhum outro referencial externo, não poderíamos chegar nas mesmas 

conclusões alcançadas. 

Na Apologia de Platão, Sócrates aparece como aquele que tem a coragem de falar a 

verdade no tribunal, mesmo sabendo que poderia ser condenado à morte. Ele se comporta 

perante seus acusadores da mesma maneira que agiu durante toda a sua vida, examinando os 

argumentos em busca da verdade. Para Foucault, Sócrates vive a vida filosófica que implica 

manter a coerência entre sua fala e sua prática, sendo reconhecido como um exemplo de vida 

verdadeira, uma vida exemplar, que não se abala mesmo diante do risco iminente da morte. 

Sócrates assume uma existência que não se contradiz mesmo em situações extremas. 

Na perspectiva foucaultiana, Sócrates é um exemplo de coragem de verdade, pois 

escolhe falar a verdade no tribunal ateniense agindo como um parresiasta e inaugurando a 

“modalidade filosófica de dizer a verdade” (CV, p. 26). Portanto, é na Apologia de Platão que 

Sócrates aparece como alguém que tem a coragem de se comportar de maneira totalmente 

inesperada para a maioria dos atenienses. Sócrates evoca a figura do daímon que o adverte 

contra a escrita de qualquer discurso de defesa (PLATÃO, Apologia, 31d). Por Sócrates sempre 

seguir os conselhos divinos, o filósofo vai para o tribunal sem se valer de um discurso 

persuasivo elaborado previamente. 

Sobre os deuses é importante frisar que na entrada do templo de Asclépio encontrava-

se a inscrição: “Entra bom. Sai Melhor”, pois aqueles que “dormissem uma noite no seu 

santuário receberiam, através de um sonho, a receita que os curaria” (DUMÉZIL, 1984, p. 143). 

Acerca da importância do sonho, Michel Foucault destaca, no terceiro volume da História da 

Sexualidade, a importância da análise dos sonhos como uma “técnica de existência” usual no 

mundo antigo (HSIII, p. 14). Os sonhos eram considerados mensagens dos deuses para os 

homens em forma de conselhos, ordens ou previsões acerca do futuro (Idem). 

É importante notar que a referência ao sonho aparece no início do diálogo Críton, 

quando Sócrates se dirige ao personagem homônimo contando-lhe sobre o sonho que tivera: 

Ἐδόκει τίς μοι γυνὴ προσελθοῦσα καλὴ καὶ εὐειδής, λευκὰ ἱμάτια ἔχουσα, καλέσαι με καὶ 
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εἰπεῖν. “Ὦ Σώκρατες, ἤματί κεν τριτάτῳ Φθίην ἐρίβωλον ἵκοιο.”. “Pareceu-me ver que se 

aproximava de mim uma mulher bela e graciosa, de vestes brancas, que me chamou e disse: 

‘Sócrates, no solo fértil de Ftia estarás no dia terceiro’” (PLATÃO, Críton, 44a-b, tradução 

nossa). 

Destaca-se a referência a Homero no sonho de Sócrates, pois “Ftia” aparece no canto 

IX da Ilíada, que narra o episódio conhecido como “embaixada a Aquiles”. Destaca-se também 

o lugar ocupado pelos versos homéricos na Antiguidade como um indício divinatório, ou seja, 

oracular (ARISTÓFANES, A paz, v.1090-4).  Na Ilíada, Aquiles, após ser ultrajado por 

Agamêmnon, retira-se da guerra de Troia e, juntamente com seus homens, permanece recolhido 

em seu acampamento. Agamêmnon decide enviar uma embaixada, composta pelo habilíssimo 

orador Odisseu, que tenta persuadir sem êxito o guerreiro a voltar para o combate. Então, 

Aquiles diz: 

 
[...]cedo, amanhã sacrifícios farei a Zeus grande e aos eternos,/ e deitarei meus navios 

nas ondas, depois de providos./ Tu próprio, certo, hás de ver, se o quiseres e se isso te 

importa,/ pelo Helesponto piscoso, bem cedo, eles todos partirem/ e, neles, homens 
alegres, à força de remo impelindo-os./ E se Posido, que a terra sacode, nos der ventos 

prósperos,/ no solo fértil de Ftia estaremos no dia terceiro (Il. IX, 357-63). 

 

 

De acordo com Kramer (1988, p. 193), a chave interpretativa para o sonho de Sócrates 

encontrar-se no local mencionado no verso homérico: Ftia é a pátria de Aquiles e uma cidade 

da região da Tessália, onde Sócrates seria recebido, caso escolhesse fugir. De acordo com o 

autor, o sonho poderia indicar uma possibilidade de fuga. Contudo discordamos desse 

posicionamento, pois analisando o diálogo Críton e a interpretação que o próprio Sócrates 

destina ao sonho, embasada pela conversa entre o filósofo e seu amigo Críton sobre o dia em 

que a sentença de execução seria cumprida, podemos interpretar a menção à “Ftia” como uma 

referência ao encontro de Sócrates com Aquiles no mundo dos mortos.72 

Esse episódio ocorre no diálogo Críton de Platão, em que o personagem homônimo 

chega bem cedo à cela em que Sócrates se encontrava levando a notícia de que o navio que 

vinha de Delos tinha sido avistado do cabo Súnio. Críton acreditava que o mesmo fosse chegar 

no mesmo dia ao Pireu, o que significava que no dia seguinte Sócrates teria sua pena cumprida, 

mas eis que o filósofo contesta dizendo que acredita que o navio só chegaria no outro dia devido 

a um sonho que tivera: “Não creio que o navio chegue no dia entrante, mas amanhã. Tiro essa 

 
72 A cidade de Atenas deveria permanecer pura, ou seja, sem nenhuma execução judicial até o retorno do navio de 

Delos. 
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conclusão de um sonho que tive esta noite, ou, mais precisamente, agora mesmo. Talvez tenha 

feito bem em não me acordar” (PLATÃO, Críton, 44a-b). 

Após o relato de Sócrates de seu sonho, Críton exclama: “que sonho estranho, 

Sócrates!”. E o filósofo responde: “Mas muito significativo, Críton, parece-me” (Ibidem, 44b-

c). De acordo com nossa interpretação, este sonho indicaria a vontade dos deuses de que se 

unisse a eles, fazendo a referência ao “solo fértil de Ftia”, referência a Aquiles. Podemos dizer 

que Sócrates tinha a intuição, desde o início do diálogo com Críton, de que os deuses tinham 

determinado que havia chegado sua hora de morrer, pois tudo se encaminhava para isto. 

É importante ressaltar a presença dos elementos divinos na trajetória socrática, que 

impactaram nas suas decisões. Começando pelo Oráculo que profetiza que Sócrates era o 

homem mais sábio de seu tempo. Ao duvidar do Oráculo Sócrates inicia a sua busca por um 

homem verdadeiramente sábio, mas não o encontra e conclui que o Oráculo tinha razão, ele era 

o homem mais sábio pela consciência que tinha de sua ignorância. Contudo, na busca por 

encontrar um homem sábio Sócrates acabou fazendo muitos desafetos, que o acabaram levando-

o ao tribunal ateniense.  

No relato de Sócrates na Apologia de Platão, o filósofo destaca a importância de uma 

voz que o acompanha desde que era menino: “uma espécie de voz que só se manifesta para 

dissuadir-me do que eu esteja com a intenção de praticar, nunca para levar-me a fazer alguma 

coisa” (PLATÃO, Apologia, 31d-e). O daímon socrático se expressa por uma voz (phoné), que 

o dissuade a agir de uma determinada maneira e, ao tomar essa atitude, seu caminho vai sendo 

traçado e ele vai assumindo as consequências das suas ações. Sócrates sabia que, ao ouvir o 

daímon no que tange à não elaboração de um discurso persuasivo e apelativo de defesa, estaria 

exposto à morte certa. No entanto, como o filósofo indica: “o medo de morrer não me leva a 

fazer a ninguém nenhuma concessão em detrimento da justiça, e que, assim procedendo, eu me 

expunha à morte certa” (Ibdem, 32a-b). Frédéric Gros chama atenção para a relação entre o 

demônio socrático e da “dissidência cívica”: 

 

O demônio socrático permite abordar o que eu chamo de “dissidência cívica”. Entendo 
por isso uma desobediência que não é forçosamente sustentada pela consciência nítida 

de valores transcendentes, pela convicção, esclarecida por um sentido moral superior, 

de leis que dominam a humanidade e o tempo. O dissidente faz sobretudo a 

experiência de uma impossibilidade ética. Ele desobedece porque já não pode 

continuar a obedecer (2018, p. 86). 

 

Para Sócrates, a voz de seu daímon, bem como o sonho prevendo que ele estaria no 

terceiro dia no solo de Ftia seriam indicativos de que era vontade dos deuses de que ele 
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cumprisse a sua pena, mas, mesmo intuindo esta vontade divina, ele se colocou a examinar se 

fugir era uma ação justa ou não. Após realizar o exame, Sócrates decide não ceder às 

argumentações do amigo sobre sua fuga e afirma dizendo que seguirá a vontade da divindade. 

Ao final do diálogo Críton de Platão, Sócrates conclui: “Está bem, Críton; procedamos, então, 

dessa maneira, porque esse é o caminho indicado pela divindade” (PLATÃO, Críton, 54d). 

Vale destacar que Sócrates também faz menção à divindade no final do diálogo Apologia de 

Platão, dizendo que: termina. 73 De acordo com Xenofonte, Sócrates era convicto de que os 

maiores bens chegam aos homens por meio das divindades e destaca sobre o filósofo: 

 

Se lhe parecia receber algum aviso dos deuses, seria mais fácil decidi-lo a tomar por 

guia um cego ignorante do caminho em vez de um homem clarividente e conhecedor 

do itinerário que fazê-lo proceder contrariamente a esse aviso. Loucos chamava aos 

que, para pôr-se ao abrigo da má opinião dos homens, vão de encontro ao aviso dos 

deuses, os quais tinha em muito mais conta que tudo que parte do homem. 

(XENOFONTE, Memoráveis, I, III, 4-5). 

 

Portanto, Sócrates acreditava que os deuses cuidavam dos homens e se preocupavam 

com as vidas humanas, muitas vezes mandando sinais para que soubessem suas vontades. 

Defendemos a hipótese de que Sócrates analisa se ficar em Atenas e ser condenado a morte é 

uma ação justa ou injusta, mas em consonância ao exame das opiniões o filósofo interpreta os 

sinais das divindades e sua última fala no diálogo Fédon de Platão é o pedido da oferenda do 

galo a Asclépio. Sobre esse assunto Foucault afirma: 

 

Havia, se quisermos, muito antes de Platão, muito antes do texto do Alcibíades, muito 

antes de Sócrates, toda uma tecnologia de si que estava em relação com o saber, quer 

se tratasse de conhecimentos particulares, quer do acesso global à própria verdade. A 

necessidade de pôr em exercício uma tecnologia de si para ter acesso à verdade é uma 

ideia manifesta na Grécia arcaica e, de resto, em uma série de civilizações, senão em 

todas, por certo número de práticas que passo a enumerar e que evoco muito 

sistematicamente. Primeiro os ritos de purificação: não podemos ter acesso aos 

deuses, praticar sacrifícios, ouvir o oráculo e compreender o que ele disse, não 

podemos nos beneficiar de um sonho capaz de esclarecer porque fornece sinais 
ambíguos mas decifráveis, nada disso podemos fazer se antes não nos tivermos 

purificado (HS, p. 46-47). 

 

A hipótese que sustentamos é que Sócrates se purificou através do exame das opiniões, 

da ideia falsa que era melhor fugir que morrer, pois agindo assim ele cometeria uma injustiça. 

 
73 Sócrates destaca na Apologia de Platão o quanto é difícil se defender de opiniões e conceitos falsos sobre ele: 

“[...] forçoso é defender-me, atenienses, e tentar desfazer o falso conceito que há tanto tempo formastes a meu 

respeito; e tudo num prazo muito curto. Desejo ser bem sucedido, se advier disso algum proveito para vós e para 

mim, e, sobretudo, justificar-me plenamente. Sei, no entanto, que não é fácil conseguir esse desiderato, nem me 
iludo quanto à precariedade da situação em que me encontro. Será como for do agrado da divindade; a mim 

compete apenas obedecer à lei e defender-me” (Platão, Apologia, 19 a- b). 
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Por isso era necessário o sacrifício do galo a Asclépio. Essa oferenda deveria ser dada em nome 

de todos aqueles que faziam parte do ciclo de amigos de Sócrates. O filósofo desejava agradecer 

ao deus por tê-lo curado de cometer um ato injusto, e o sonho de que estaria no terceiro dia no 

solo de Ftia veio para ratificar, com mais um sinal dos deuses, que, de fato, ele estava seguindo 

o caminho certo (permanecer em Atenas e cumprir a pena de morte), o caminho que se alinhava 

com a vontade da divindade.  

No próximo tópico analisaremos a importância dada por Sócrates em relação a harmonia 

entre lógos e bíos.  
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6.3 A IMPORTÂNCIA DA HARMONIA ENTRE LÓGOS E BÍOS 

 

O ciclo dos diálogos platônicos que culminam com a execução de Sócrates (Apologia, 

Críton e Fédon) destaca-se pela preocupação com o método do exame, a fim de livrar a si 

mesmo e seus discípulos das opiniões falsas. Segundo Foucault, a última mensagem que 

Sócrates quer passar aos seus amigos é a necessidade de cuidarem de si mesmos, curando-se 

das opiniões falsas e mal estabelecidas que corrompem a alma. Sócrates também almeja 

prevenir seus amigos contra o misologia (o ódio ao lógos). Sócrates mostra a importância que 

é manter a harmonia entre lógos e bíos, ou seja, a harmonia entre o exame das opiniões e sua 

ação no mundo.   

Sócrates agradece a Asclépio por tê-lo curado da opinião falsa, que consistia na ideia de 

que era melhor fugir do que morrer. O filósofo curou sua alma e de seus amigos das opiniões 

falsas e advertiu a todos da importância do lógos como uma técnica para evitar o adoecimento 

da alma. Logo, se o raciocínio parece nos levar a um resultado que não é bom, na verdade nós 

é que não estamos com boa saúde, porque nos deixamos invadir pelos raciocínios falsos. Desse 

modo, “uma opinião malformada é como mal que atinge a alma, corrompe-a, deixa-a sem saúde 

e de que é preciso curar-se” (CV, p. 99).74 De acordo com Frédéric Gros: 

 

Foucault vai se apoiar em Dumézil para fornecer a célebre fórmula de uma outra 

leitura: se Sócrates pode agradecer a Asclépio em seus derradeiros instantes, é porque 

está curado, mas curado da doença dos falsos discursos, do contágio das opiniões 

comuns e dominantes, da epidemia dos preconceitos, curado pela filosofia” (GROS, 

2009, p. 319-320). 

 

O recorte feito por Foucault para analisar o desenrolar da cena dramática da morte de 

Sócrates começa na Apologia de Platão, diálogo no qual o filósofo é condenado à morte pelo 

tribunal ateniense, passando pelo diálogo Críton, em que a hipótese de fuga é colocada em 

questão, e por fim terminando no Fédon, em que Sócrates bebe o veneno e pede ao seu amigo 

Críton não ser negligente com seu pedido de oferenda de um galo a Asclépio. Portanto, a 

interpretação foucaultiana acerca das últimas palavras de Sócrates somente faz sentido se 

considerarmos essa sequência cronológica de diálogos, pois a justificativa de que o galo remete 

a cura de uma opinião falsa que corrompe a alma não está contida no diálogo Fédon, mas 

decorre da análise de Críton em que aparece a ideia de que a fuga de Sócrates era preferível à 

 
74 Temos que destacar que a forma como Foucault interpreta as últimas palavras de Sócrates não está centrada 

estritamente na análise do texto do Fédon de Platão, mas principalmente a partir da interpretação que existe um 

ciclo de diálogos que culminam na execução de Sócrates. 
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sua morte. Michel Foucault está interessado em investigar o Sócrates que morre condenado pela 

democracia ateniense e, mesmo sem deixar nenhum texto escrito a próprio punho foi 

considerado o inspirador de várias outras escolas, como por exemplo, o cinismo e o estoicismo.  

A filosofia socrática é uma prática de cuidado permanente de si mesmo e dos outros. A 

virtude está na eterna vigilância, ou seja, ser sentinela de si mesmo. A filosofia socrática é tanto 

uma atividade intelectual como um modo de vida. O cuidado de si implica uma ação que se faz 

em si mesmo buscando a soberania de si sobre si e cria as condições de possibilidade de uma 

prática sobre o outro, possibilitando a existência de ferramentas para que este outro prossiga no 

cuidado de si mesmo de modo autônomo. Logo “ocupar-se de si não é, portanto, uma simples 

preparação momentânea para a vida; é uma forma de vida” (RCCF, p. 123). 

Michel Foucault destaca que a grande mensagem que Sócrates quer passar aos seus 

companheiros é a importância do cuidado de si (epimeleia heautou), daquilo que realmente se 

é. Porque é preciso que se reverta o olhar para si mesmo e se examine constantemente as 

opiniões que alicerçam nossas vidas para que possamos revisar, criticar e reinventar todos os 

valores pelos quais nos guiamos. É preciso que a gente olhe para si com a perspectiva da 

possibilidade de mudança, de movimento e de exame das opiniões. Podemos destacar essa 

característica da filosofia socrática no pedido realizado por Sócrates aos seus amigos próximos, 

logo após sua condenação à morte. 

 

Só lhes peço uma coisa: quando meus filhos crescerem, senhores, castigai-os e os 

importunai-os como eu vos importunei, sempre que os virdes mais preocupados com 

riquezas ou com seja o que for do que com a virtude; e no caso de imaginarem ser 

alguma coisa, não sendo, de fato, coisa alguma, repreendei-os como vos repreendi, 

por não cuidarem do que devem e pensarem que têm algum valor, quando realmente, 
nada valem. Se assim fizerdes, ter-me-eis tratado com justiça, a mim e a meus filhos 

(PLATÃO, Apologia, 41e-42a). 

 

O tema do cuidado de si atravessa algumas perguntas, tais como: quem se é? O que 

exatamente é preciso melhorar?  De que modo se pode melhorar a si mesmo? Que tipos de 

conhecimentos são precisos adquirir ou descobrir para se tornar uma pessoa melhor? É preciso 

destacar que a interpretação foucaultiana não nos leva a concluir um conjunto de dogmas a 

serem seguidos para cuidar de si mesmo, mas propõe pensar a filosofia socrática pela 

perspectiva cética, marcada pela concepção do sábio ignorante, ou seja, de uma sabedoria 

definida pela consciência de seu não saber e da filosofia entendida pela busca constante pelo 

conhecimento, justamente, pela consciência de que se sabe. De acordo com Frédéric Gros: “o 

exame socrático requer esse pensamento pensante, e não um pensamento pensado (a lição que 

recitamos, o dogma que repetimos)” (GROS, 2018, p. 94). 
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O cuidado de si envolve técnicas variáveis de escuta, escrita, memorização, exame, 

domínio das paixões e outros. Somente quando se cuida de si mesmo é que é possível cuidar 

dos outros e criar condições necessárias para que os outros consigam cuidar de si próprios 

sozinhos. Ou seja, é uma prática que gera autonomia, liberdade e independência. O Sócrates na 

Apologia de Platão aparece como alguém que recebeu a divina missão de cuidar de si e dos 

outros, de incitar cada um a se ocupar mais consigo mesmo, com a sua alma, do que com 

prazeres, honrarias ou riquezas. 

Quando Foucault desloca seu olhar para a cultura antiga, ele enxerga a história do 

apagamento da filosofia enquanto uma prática do cuidado de si, em que a condição da produção 

da verdade não é lógica, mas ética. Pois, para ter acesso à verdade é necessário uma 

transformação naquilo que se é, uma alteração no seu próprio ser. A filosofia era uma prática 

constituída num modo particular de existir. Segundo Frédéric Gros “o diretor de existência 

antiga se caracteriza, com efeito, por uma tomada da palavra direta, franca e que faz valer, para 

autenticar a verdade do que ele defende, sua própria conduta” (2004, pp. 156-157). 

A condição social de Sócrates enquanto uma pessoa sem bens, ou seja, alguém sem 

medo de perder suas posses e honrarias, coloca-o numa posição mais livre para assumir o risco 

do falar-verdadeiro, na medida em que ele não está atrelado a nenhum status social. Contudo, 

essa posição implica uma coragem constante, mesmo sob o risco da perda da própria vida, pois 

quem escolhe este modo de vida sempre provoca estranhamento e incômodo nas outras pessoas. 

O modo de vida que Sócrates escolhe para viver é uma criação artística de uma forma única de 

existir, uma estilística da existência. O filósofo impõe-se viver sob a égide do imperativo ético, 

constituindo a si mesmo em uma relação agonística de recusa a cometer qualquer ato injusto, 

mesmo que a consequência dessa escolha seja a perda da própria vida.  

O “acontecimento Sócrates” marca justamente a presença do inesperado, de alguém que 

rompe com a ordem vigente preestabelecida e cria o novo (o pensamento do fora), uma nova 

forma de estar no mundo. Sócrates inventa para si mesmo uma forma de viver, sustentando a 

todo custo o compromisso que estabelece consigo mesmo de ser coerente entre seu pensamento 

e sua ação prática no mundo.  

De acordo com Foucault, Sócrates inaugura a vida filosófica e sua morte faz reverberar 

a ideia de filosofia enquanto modo de vida, ou seja, uma filosofia preocupada com o cuidado 

de si. Não se trata de uma atitude de manter o si preservado como uma essência, mas pensar o 

si na abertura para a mudança e reflexão, sendo a vida refletida, caracterizada pela reflexão 
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constante das opiniões que habitam sua alma para que não se venha a agir de modo injusto, 

como a única que vale a pena ser vivida. De acordo com Frédéric Gros: 

 

Esse cuidado de si (epimeleia heautou, em grego; cura sui em latim) não designa uma 

postura de recolhimento narcísico, como se se tratasse de fazer de si um objeto de 

cuidado, estético e/ou hipocondríaco, constante e exclusivo. O mal entendido provém 
da interpretação do “si”. Não se trata de cuidar de si no sentido de uma postura egoísta, 

individualista, mas de permanecer vigilante nesse núcleo ético que habita cada um. 

Sócrates é aquele que se dirige a seus compatriotas para lhes dizer: “Vejo-vos cuidar 

facilmente de vossas riquezas, de vossas reputações, de vossos prazeres. Mas de vós 

mesmos realmente, será que cuidais realmente?”. Esse “si” não é o eu egoísta das 

preferências, tampouco o eu íntimo, profundo, secreto, especialidade dos psicólogos 

do desenvolvimento pessoal, aquele a ser redescoberto, reconquistado em sua 

autenticidade para além do verniz da educação e o jugo das socializações. O si de que 

se trata, e que constitui o objeto, o conteúdo do cuidado socrático, traçando o volume 

ético da relação de si para si, é esse “fundo” a partir do qual eu me autorizo a aceitar 

ou recusar tal ordem, tal decisão, tal ação. É a alavanca da desobediência (GROS, 
2018, p. 93-94).  

 

O cuidado de si socrático não é para a manutenção de um si que é a essência do sujeito, 

mas para permitir a abertura para a reflexão e a mudança. É a eterna vigília de si mesmo, a fim 

de não cometer injustiças, para um constante agir refletido. E esta forma de viver é arriscada, é 

mais difícil, implica sempre uma ação refletida, uma atitude crítica. Sócrates se coloca em risco 

por sustentar viver uma vida coerente entre seu pensamento e sua ação. Ele inaugura a vida 

filosófica com seu próprio modo de viver. 
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6. 4 A ATITUDE CRÍTICA E O ESCÂNDALO DA OBEDIÊNCIA 

 

“aceitar a sanção não é forçosamente legitimá-la,  

mas provocar seu escândalo”  

(GROS). 

 

Sócrates nos ensina que obedecer pode ser uma forma de resistir. Não aceitar a fuga, 

que já tinha sido planejada por seus amigos e permanecer em Atenas para cumprir sua sentença 

de morte é uma forma de escancarar os problemas das instituições democráticas, evidenciando 

que o tribunal não é o lugar propício para o exame das acusações, que busca a verdade e a 

promoção da justiça, além de servir para explicitar que decisões injustas podem derivar da 

votação da maioria. Frédéric Gros destaca que a recusa de Sócrates a fugir tem um caráter 

subversivo, na medida em que  

 

aceitar a sanção não é forçosamente legitimá-la, mas provocar seu escândalo. É nesse 

sentido que se instrui o processo do tribunal que condena você. E Merleau-Ponty 

conclui por ocasião de sua aula inaugural no Collège de France: teria sido muito mais 

confortável para todos nós que Sócrates tivesse aceitado fugir como um ladrão! O 

inquietante em sua escolha de continuar preso é que ele alega que até sua condenação 

é ele quem a decide. No cerne dessa aceitação, afirma-se uma força de pensamento, 

de responsabilidade. É ele quem escolhe obedecer, e faz cintilar, permanecendo 

sentado em sua prisão, uma potência: “Sócrates tem uma maneira de obedecer que é 

uma forma de resistir” (GROS, 2018, pp. 85-86). 

 

Podemos notar que Frédéric Gros, cita a aula inaugural no Collège de France, de 

Maurice Merleau-Ponty, realizada em 1953, para embasar sua tese de que Sócrates resiste 

obedecendo. A passagem exata de Merleau-Ponty é: 

 
Quando Sócrates se recusa a fugir, não é porque reconhece o tribunal, é para o recusá-

lo melhor. Fugindo, ele se tornaria inimigo de Atenas, ele faria a sentença se tornar 

verdadeira. Ao ficar, ele ganhou, quer seja absolvido ou condenado, quer comprove 

sua filosofia fazendo-a ser aceita pelos juízes, quer a comprove aceitando a sentença. 

Aristóteles, setenta e seis anos depois, dirá no exílio que não há razão para permitir 

aos atenienses um novo crime contra a filosofia. Sócrates tem outra ideia de filosofia: 
ela não é como um ídolo cujo guardião seria ele, quem deveria colocá-la em um lugar 

seguro, mas está em sua relação viva com Atenas, em sua presença ausente, em sua 

obediência desrespeitosa. Sócrates tem um jeito de obedecer que é um jeito de resistir 

(MERLEAU-PONTY, 1953, pp. 40-41, tradução nossa). 

 

 

A escolha de Sócrates em obedecer à sentença de morte é uma forma de recusá-la 

melhor. Com esta atitude, o filósofo ateniense escancara os problemas da democracia para seus 

contemporâneos. Sócrates demonstra os perigos que fazer uso da parresía no tribunal pode 

acarretar, mas mesmo sabendo dos riscos que corria o filósofo recusou-se a fazer uso da retórica 
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persuasiva tão comum aos tribunais. O filósofo escolhe obedecer a si mesmo, que deriva da 

ação proveniente do exame das opiniões. Frédéric Gros destaca que consentir obedecer a si 

mesmo é um ato pelo qual nos constituímos “prisioneiros de nós mesmos”, na medida em que 

“o consentimento é uma obediência livre, uma alienação voluntária, uma imposição plenamente 

aceita. E é ele que serve de grade de leitura para pensar a obediência às leis públicas” (GROS, 

2018, p. 68).75 Comandar a si mesmo supõe uma escolha ativa de obedecer a si, independente 

das consequências que possa lhe acometer. É a coragem de viver a vida que se escolheu, a vida 

na coragem da verdade. Ser senhor de si é, antes de tudo, obedecer a si mesmo. Sendo assim, 

“esse comando é um confinamento de si consigo, um si soberano, que detém em si próprio a 

força de decidir, de pôr ordem, de impor hierarquias internas, comandar. Desobedecer é, 

portanto, supremamente, obedecer. Obedecer a si próprio.” (GROS, 2018, p. 112).  

Tendo em vista, a leitura foucaultiana sobre Sócrates, podemos conceber que a 

obediência de Sócrates à sua sentença de morte é um ato de resistência, uma forma de atitude 

crítica, pois o filósofo examina se deve fugir ou não, concluindo que deveria permanecer em 

Atenas e ser condenado. Foucault destaca que a crítica é a atitude de colocar em questionamento 

“o governo dos homens entendido como um conjunto de efeitos combinados de verdade e de 

poder, e isso na forma de uma luta que, a partir de uma decisão individual, coloca-se como 

objeto da salvação coletiva” (QL, p. 40). Sobre o tema da crítica nos trabalhos de Foucault, 

Lorenzini e Davidson argumentam que: 

 

Foucault se propôs a identificar a emergência de uma certa maneira de pensar, dizer e 

agir que é semelhante a uma virtude e que ele chama de ‘atitude crítica’. Esta 

emergência é ligada, a seu ver, a um fenômeno histórico específico do Ocidente 

moderno, ou seja, a multiplicação das artes de governar homens dos séculos XV e 

XVI – um fenômeno que testemunha da expansão na sociedade civil de uma forma de 

poder que tinha desenvolvido pela Igreja Católica na sua atividade ‘pastoral’ e que 

consiste em conduzir a conduta diária dos indivíduos. Foucault, portanto, retoma aqui 

de forma mais sintética a análise da ‘governamentalidade pastoral’ que havia proposto 
há três meses anteriormente no Collége de France. Mas, no texto “O que é a crítica?”, 

Foucault apresenta uma tese inédita: a ‘governamentalização’ que caracteriza as 

sociedades ocidentais modernas a partir de dos séculos XV e XVI não podem ser 

dissociados da questão do ‘Como não ser governado assim, por aqueles, em nome 

destes princípios, em vista de tais objetivos e por meio de tais processos’. A atitude 

crítica recebe assim sua primeira definição, sem que Kant ainda tivesse sido 

convocado: ‘forma cultural geral’, ‘Atitude moral e política’, ‘modo de pensar’, é ao 

mesmo tempo parceira e adversária das artes de governar – é ‘a arte de não ser 

governado tanto’ (LORENZINI & DAVIDSON, 2015, pp. 16-17, tradução nossa). 

 
75 Segundo Gros, a forma geral do consentimento revela três dimensões: “é livre; abre para um sistema de 

dependência; é pontual. O que chamo aqui liberdade é uma decisão racional e refletida que supõe antecipações, 

projeções, um cálculo da razão. Essa liberdade se constitui na pontualidade determinada e materializada de um ato 
(a assinatura de um contrato). Se é preciso lembrar a cláusula inicial de liberdade, é porque consentimos sempre 

com as exigências. Consentir é aceitar livremente, a partir de um ponto t, em limitar nossa própria liberdade ou 

mesmo renunciar a ela” (2018, p. 70). 
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No texto Qu’est-ce que la critique? (1978), Foucault associa a noção de crítica a uma 

atitude na qual o sujeito se dá o direito de se interrogar sobre as formas de saberes-poderes que 

o constituem como sujeito. Esta crítica abre a possibilidade para a potência do não, da recusa 

de não mais ser constituído desta ou daquela forma e/ou ser governado desta ou daquela 

maneira. Foucault destaca: 

 
Eu quero dizer que, nessa grande inquietude em torno da maneira de governar e na 

pesquisa sobre as maneiras de governar, localiza-se uma questão perpétua que seria: 

‘como não ser governado assim, por isso, em nome desses princípios, em vista de tais 

objetivos e por meio de tais procedimentos, não dessa forma, não para isso, não por 

eles’; e se se dá a esse movimento da governamentalização, da sociedade e dos 

indivíduos ao mesmo tempo, a inserção histórica e a amplitude que creio ter sido a 

sua, parece que se poderia colocar deste lado o que se chamaria atitude crítica (QL, p. 

37). 

 

Resistir é dizer não, é obedecer a si próprio independente das consequências que seus 

atos possam lhe acarretar. Obedecer a si mesmo é uma forma de estilística de existência, é um 

modo artístico de existir resistindo.  Michel Foucault destaca a crítica como a “arte da 

inservidão voluntária”, fazendo uma referência ao texto de Étienne de La Boétie “O Discurso 

da Servidão Voluntária” (1984)76, afirma que “a crítica será a arte da inservidão voluntária, 

aquela da indocilidade refletida. A crítica teria essencialmente por função a desassujeitamento 

no jogo do que se poderia chamar, em uma palavra, a política da verdade” (QL, p. 39). 

Judith Butler afirma que a noção de crítica para Foucault segue na direção contrária à 

proposta por Habermas, que defendia que a ação comunicativa deve possuir inspirações 

normativas, a fim de alcançar suas metas no campo político.77 Todavia, o problema que se 

coloca na perspectiva de Habermas é o que o campo normativo pressupõe saber quem é o “nós” 

“cuja ação é possível e cujo campo de atuação é delimitável” (BUTLER, 2013, p. 162). Para 

Foucault, tanto o “nós” quanto a normatividade da ação política coletiva aparecem como 

problemas incontornáveis, por isso ele vai defender a resistência como uma arte de 

insubordinação, uma estilística da existência devido ao seu caráter artístico que aponta para o 

novo, para uma abertura, para o campo do desconhecido, o qual somos incapazes de policiar. 

 
76 La Boétie (1984) levanta vários questionamentos em seu texto, tais como: por que as pessoas rejeitam a liberdade 

e desejam a submissão? Por que as pessoas não se revoltam contra o tirano? De onde surge a vontade de servir? E 

chega à conclusão de que é o próprio povo que se faz dominar. Ele afirma que quem dá braços e pernas ao tirano 

é a própria população dominada. Para La Boétie, a servidão é uma demanda genuína da população. A tirania é 

benéfica para muitos que a legitimam porque também desejam ser “pequenos tiranetes”. Ele destaca que o “o nome 

de Um encanta”, “O príncipe” e “O fantasma”.  
77 “[Para Habermas] a teoria crítica tinha de dar lugar a uma teoria normativa mais forte, tal qual a da ação 
comunicativa, a fim de permitir a postulação de juízos normativos fortes e a consolidação de uma política que, 

além de possuir uma aspiração normativa e meta clara, nos possibilitasse avaliar as práticas atuais com base na sua 

capacidade de alcançar tais metas” (BUTLER, 2013, p. 161).  
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De acordo com Deleuze 

“A luta por uma subjetividade moderna passa por uma resistência às duas formas 
atuais de sujeição, uma que consiste em nos individualizar de acordo com as 

exigências do poder, outra que consiste em ligar cada indivíduo a uma identidade 

sabida e conhecida, bem determinada de uma vez por todas. A luta pela subjetivação 

se apresenta então como direito à diferença e direito à variação, à metamorfose” 

(2017, p. 113).  

 

O direito à variação e à diferença é o que faz apontar a resistência como a abertura ao 

desconhecido. Para Butler, a noção de atitude crítica se associa à virtude como uma arte de 

existir que se propõe a “desafiar a ordem estabelecida”, como uma existência crítica que aponta 

para um futuro desconhecido (BUTLER, 2013, p. 164).78 Criticar é abrir uma fissura nas 

relações normalizadoras da sociedade, é uma prática arriscada, uma arte de se fazer existir 

enquanto resistência, uma performance que cria uma ruptura e abre espaços para novas formas 

de existências. Segundo Lorenzini e Davidson: 

 

Na leitura de Foucault, o Aufklärung, portanto, torna-se uma atitude prática de 

resistência a um poder de direção governamental, que se insere no campo das relações 

entre sujeito, poder e verdade – o que Foucault chama de ‘a chama da crítica’ [foyer 

de la critique], que tenta desafiá-los, desamarrá-los ou derrubá-los. (LORENZINI & 

DAVIDSON, 2015, p. 18, tradução nossa) 

 

A atitude crítica é uma insurreição contra os poderes dominantes. A potência do não, 

implica na luta para não ser governado demais, não por esses meios e para determinados fins. 

Este posicionamento relaciona-se com as resistências e as contracondutas (LORENZINI & 

DAVIDSON, 2015, p. 18). Segundo Butler, “a resistência à autoridade constitui, é claro, a 

principal característica do Esclarecimento para Foucault” (BUTLER, 2013, p. 167). Sendo 

assim, o desejo de não ser governado demais é a força motriz da crítica (BUTLER, 2013, p. 

168). Contudo, Foucault não está a postulando a ideia de que sejamos “totalmente 

ingovernáveis”, mas trata-se de uma emergência de uma resistência específica que diz não a 

uma determinada forma de governo (BUTLER, 2013, p. 168).  

De acordo com Frédéric Gros, teria sido o escritor norte-americano David Henry 

Thoreau (1817-1862) que restabeleceu “a ideia de que a filosofia, antes de ser uma disciplina 

de saber, um conjunto de conhecimentos, é uma arte de viver” (GROS, 2018, p. 78). Thoreau 

que escreveu a "Resistência ao Governo Civil", em 14 de maio de 1849, cuja publicação 

póstuma foi intitulada de "A Desobediência Civil", recusa-se a pagar os impostos cobrados pelo 

Estado e termina preso. A Desobediência é uma forma de obediência refletida, que é uma 

 
78 “Ela [a virtude] é, mais radicalmente, uma relação crítica com essas normas que se delineia, segundo Foucault, 

como uma estilização específica da moralidade” (BUTLER, 2013, p. 164). 
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obediência a si mesmo. Thoureau afirma que ninguém “pode ter nenhum direito puro sobre 

minha pessoa e meu patrimônio, apenas aquele que concedo” (1997, p. 13). Ter a atitude crítica 

como uma virtude, um êthos (uma forma de viver) é assumir uma postura de obediência 

refletida a si mesmo, é uma forma de existência em que nos tornamos prisioneiros de nós 

mesmos.  

 
Eu me obrigo a examinar, a julgar, a avaliar aquilo a que obedeço, pois obedecer 

compromete. Só obedecemos bem quando fazemos valer, na obediência, essa 

capacidade de comandar a si mesmo. A obediência política, cidadã, é voluntária. Ela 

é lúcida, sensata, responsabilizante. Sou eu que me obrigo, livremente. Submeto-me 

às ordens de outro, mas a partir de uma decisão própria. É a mim que comando a 

obedecer ao outro, isto é, até na obediência se faz valer a soberania de um chefe: é 

“como meu próprio chefe” que obedeço (GROS, 2018, p. 91). 

 

As vidas que destoam e introduzem o novo, abrem um buraco no campo do real 

provocando fissuras que apontam para o inesperado. Sendo assim, “ninguém pode pensar em 

meu lugar, ninguém pode responder em meu lugar, ninguém pode decidir em meu lugar, 

ninguém pode desobedecer em meu lugar.” (GROS, 2018, 94). De acordo com Frédéric Gros: 

 

Fazer a experiência do eu indelegável é operar a junção entre a obrigação ética e a 

dissidência cívica. A insubmissão coletiva torna-se um movimento histórico real e 

consistente quando se produz uma covibração de numerosos “si” indelegáveis, porque 

a situação degradou-se a tal ponto que cada um sente a urgência de reagir e a 

necessidade de não mais obedecer. É a essência das revoluções quando cada um se 

recusa a deixar a outro sua própria capacidade de supressão para restaurar uma justiça, 

quando cada um se descobre insubstituível para se pôr a serviço da humanidade 

inteira, quando cada um faz a experiência da impossibilidade de delegar a outros o 

cuidado do mundo (GROS, 2018, p. 95). 

  

 

A experiência de “numerosos ‘si’ indelegáveis” é o que torna as vidas singulares tão 

importantes de serem estudadas, pois são os sujeitos que se revoltam. É na união de vários “si’ 

indelegáveis” que está a potência de ação política coletiva. Assumir a atitude crítica como uma 

forma de viver é reconhecer um compromisso consigo mesmo, não com um si fechado e 

inflexível, mas ao contrário, com um si aberto e em constante reflexão. A crítica é o modo que 

o sujeito tem de se interrogar sobre os efeitos do poder que criam verdades sobre si mesmo e 

sobre o mundo. Segundo Butler, a “crítica é sempre crítica de alguma prática institucionalizada, 

um discurso, uma episteme, uma instituição” (BUTLER, 2013, p. 160).  

Butler afirma que a “obediência refletida a si mesmo” contrasta com a “obediência 

irrefletida à autoridade” (BUTLER, 2013, p. 167). Podemos dizer que a atitude de Sócrates 
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contrasta com o caso Eichmann79, por exemplo, quem constantemente, em seu julgamento, 

afirmou estar somente obedecendo ordens, sem nenhuma responsabilidade para com suas ações. 

Frédéric Gros destaca: 

 
Por certo, encontraremos aqui e acolá algumas declarações de Eichmann insistindo no 
fato de que apenas “executou ordens”, “fez seu dever”, que, portanto, não haveria 

como puni-lo, pois não se condena alguém que faz seu dever. Mas, olhando com mais 

atenção, nunca se ouve Eichmann dizer: “Vocês não podem me punir, não sou 

responsável pelo genocídio dos judeus, porque não fiz mais do que obedecer, eu era 

apenas um fantoche submisso, articulado por outrem”. E tampouco diz: “Eu não tinha 

escolha, era a obediência ou a morte” (GROS, 2018, p. 61). 

 

 

Eichmann é significativo para exemplificar um caso de “obediência irrefletida à 

autoridade”, pois ele não se responsabiliza pelos seus atos, ele apenas obedece. Já Sócrates 

obedece às leis e aceita sua condenação à morte porque escolhe obedecer, ele faz uso da 

“obediência refletida” (BUTLER, 2013, p. 167). Sócrates obedece a si mesmo e isto pode 

significar tanto obedecer às leis quanto desobedecê-las, porque encontramos outras passagens 

em que o filósofo desobedece, colocando sua vida em risco, como no episódio em que “os 

Trinta pediram a Sócrates que fosse buscar Leão Salamínio para condená-lo injustamente à 

morte, ele se abstém da tarefa e volta para casa” (GROS, 2018, p. 86). Mesmo quando Sócrates 

obedece às leis, ele não deixa de ser um dissidente, pois ele está obedecendo a si próprio. Ele 

está sendo harmônico entre seu pensamento refletido e sua bíos.  E esta harmonia se traduz em 

uma prática corajosa de existir. 

A resistência é um assunto muito relevante para a filosofia contemporânea e o interesse 

foucaultiano está em estudar as vidas que destoam, resistem e criam novas formas de 

existências. A resistência pode ser vista como uma arte de existir e de criar modos outros de 

existir. A estética da existência, como uma produção artística, relaciona-se com a noção do 

pensamento do fora, pois é preciso pensar em novas epistemologias que resistam às 

epistemologias dominantes. A atitude crítica provoca fissuras nas malhas sociais e introduz 

novas normatividades no jogo agonístico das relações de saberes-poderes. Na Antiguidade, 

podemos citar também o filósofo Diógenes como outro exemplo de vida que destoa. Diógenes 

denuncia e ridiculariza a moral e os valores sociais, por meio de uma vida de despojamento: 

 

O cínico não produz grandes discursos para explicar o que, nas tradições, lhe parece 

racionalmente infundado, profundamente obsoleto, absurdo, ridículo. Não se esconde 

para rir discretamente, consigo mesmo, da bobagem dos costumes, sem deixar de 

 
79 Adolf Eichmann (1906-1962) foi um nazista alemão que teve seu julgamento analisado pela filósofa judia 

Hannah Arendt em seu livro intitulado: “Eichmann em Jerusalém” (1963). 
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segui-los. Recusa qualquer conforto, material ou moral, passa a existência a ladrar 

contra a estupidez social, e é levando essa vida de cão que ele denuncia a hipocrisia, 

que ridiculariza qualquer hierarquia. Exige que sua vida seja a mais despojada 

possível de qualquer aparato sufocante, de qualquer supérfluo sociocultural que a 

sobrecarregue: faz sua vida mais leve (GROS, 2018, p. 52-53). 

 

Tanto o cinismo quanto o estoicismo foram estudados por Foucault como escolas 

herdeiras do posicionamento iniciado por Sócrates, este é um dos motivos para este personagem 

ser tão importante para o projeto arqueogenealógico foucaultiano. Por isto que nesta tese 

escolhemos trabalhar com a noção de “acontecimento Sócrates” para elucidar como o 

personagem Sócrates é relevante para pensar noções como resistência, estética da existência, 

vidas outras, pensamento do fora etc. Ernani Chaves destaca que Sócrates é o ponto de partida 

de Michel Foucault para estudar “uma filosofia como prática da verdade que se constitui ao 

mesmo tempo como prática de si” (2013, p. 41). Sócrates é o “ponto de partida” das análises 

foucaultiana, que depois concentraram-se em outras escolas helenísticas que se disseram 

herdeiras do pensamento socrático, como o cinismo e estoicismo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das perspectivas arqueogenealógicas foucaultianas esta tese de doutorado 

analisou o que denominados de “acontecimento Sócrates”, para enfatizar a instauração de uma 

nova forma de viver e pensar, a partir de um personagem que cria um modo singular de 

existência. O Sócrates de Michel Foucault é pensado como um personagem que se coloca no 

lugar outro da sociedade ateniense. A arte de existir socrática é marca da sua atopia, pois ele 

se encontra na contramão dos valores sociais hegemônicos de sua época. Na perspectiva de 

Michel Foucault, Sócrates é alguém que destoa dos valores sociais de sua época, sua fala é fora 

de lugar, é deslocada de seu tempo, por isso ele causava tantos incômodos e desafetos. Sócrates 

é uma atopia, ele é o dentro (da sociedade ateniense), mas que se encontra fora e instaura o 

pensamento do fora.  

Foucault analisa o personagem Sócrates como um inaugurador de uma nova 

discursividade, a “modalidade filosófica de dizer a verdade”, que é marcada pela harmonia entre 

lógos e bíos, ou seja, pela coerência entre o pensamento refletido e a ação prática, instituída 

pela coragem de dizer a verdade (parresía) mesmo sob o risco da perda da própria vida (CV, p. 

26). De acordo com Foucault, Sócrates constrói para si uma arte de viver, fazendo da sua própria 

vida uma obra de arte. Este compromisso existencial criativo, que o filósofo assume consigo 

mesmo é colocado a prova no tribunal ateniense, onde Sócrates poderia ter agido de maneira 

contraditória ao seu pensamento para garantir uma votação favorável, mas o filósofo prova que 

está disposto a morrer pela vida que ele escolheu viver.  Sócrates inaugura o discurso filósofo, 

que mescla o exame das opiniões com a fala franca e a vida virtuosa. 

Estudar os textos antigos sob a perspectiva foucaultiana de uma arqueogenealogia das 

falas de si nos permite identificar os inúmeros modos de subjetivação e formações de si ao 

longo da história, destacando que o sujeito aparece em constante relação com os jogos de 

saberes-poderes de seu tempo (ERIBON, 1990, p. 299). Estes jogos instituem normas e ditam 

modelos hegemônicos de condutas e epistemes. O sujeito está imerso a um jogo agonístico 

interminável de relações de poderes e saberes. Contudo, Foucault sempre vai salientar que se 

há poderes para todos os lados também há possibilidades de resistências e de criação de modos 

outros de existência.  

Foucault elege Sócrates como o primeiro na história da filosofia a se preocupar com a 

noção de cuidado de si, colocando o si (alma) do sujeito como objeto de investigação e 

melhoramento. Sócrates inaugura uma forma de filosofia que inclui práticas de reflexões sobre 
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quem se é de quem se poderia vir a ser. De acordo com Foucault, Sócrates é o precursor de uma 

filosofia preocupada com a coerência entre o exame racional das opiniões e ação prática no 

mundo. O cuidado de si implica em um olhar para dentro, provocando a reflexão sobre as 

crenças, valores e opiniões que habitam sua alma e a busca pela prática da ação justa e bela. De 

acordo com Foucault, a prática socrática do cuidado de si pode ser exemplificada nos diálogos 

Primeiro Alcibíades e Laques de Platão. Estudar o tema do cuidado de si é investigar as relações 

estabelecidas entre ética e política, ou seja, entre a formação do sujeito que nos fez ser quem 

somos e as possibilidades de resistência para não sermos mais quem somos. A resistência 

sempre se coloca presente no horizonte das possibilidades.  

É importante destacar que Foucault se interessa em estudar a filosofia antiga como um 

“exercício filosófico” que se destaca por constituir um olhar novo para os textos antigos, 

possibilitando uma forma diferente de construção narrativa, com o objetivo de criar condições 

para um pensar diferente (HSII, 1984, p. 16).  Esse “exercício filosófico” funciona como uma 

ferramenta que se presta a repensar o passado através da análise dos textos antigos e de 

comentadores contemporâneos. 80 

Nosso objetivo de pesquisa foi investigar o personagem Sócrates pela perspectiva 

foucaultiana do acontecimento e analisar o sentido que Sócrates cria para sua própria vida, 

entendendo que a noção de estética da existência relaciona-se com a ideia de criação de sentido 

outro para uma existência singular. Sócrates pagou com sua própria vida o preço por viver uma 

vida que obedece a si próprio. No entanto, morrer pela vida que se escolhe ativamente por viver 

é a forma mais potente de fazer reverberar pelo mundo a força desse modo de vida.  

Para Foucault, Sócrates foi alguém que se valeu da parresía no tribunal ateniense, 

mesmo sabendo dos riscos que esta escolha implicaria e inaugura a vida filosófica como aquela 

que age sempre levando em conta a coerência entre o que se pensa e sua ação no mundo, além 

de colocar para si próprio o valor maior de não cometer injustiças. A vida virtuosa, que Sócrates 

defende é aquela comprometida em realizar constantemente o exame das opiniões, a fim de não 

ser habitado por opiniões falsas que o levariam a cometer uma ação injusta. A filosofia como 

modo de vida é, justamente, dizer que viver é adotar para si mesmo uma forma de existência 

que é uma escolha ativa por um modo singular de estar no mundo (CV, 1984). 

Sócrates diz ter recebido de Apolo missão divina de cuidar das almas dos atenienses, e, 

uma vez colocado neste posto de batalha pela divindade, não poderia desertar, mesmo diante 

 
80 Nas análises foucaultianas destacam-se os trabalhos do historiador Pierre Hadot, que concebem a filosofia antiga 
como um exercício espiritual, uma reflexão racional que se desdobra em um modo de vida (2014, p. 106).  
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do risco iminente da morte (PLATÃO, Apologia, 28d-e). Ao cuidar dos outros Sócrates também 

reverte seu olhar para si mesmo, ele precisa também praticar o autoexame. A filosofia socrática 

convida para uma atitude da investigação, da constante reflexão crítica sobre as nossas próprias 

opiniões que habitam nossa alma e que se refletem nas escolhas de como vamos agir no mundo. 

O Sócrates que interessa ao filósofo francês é aquele identificado como o tavão, ou seja, um 

pequeno inseto que importuna os animais, mas que os tiram da inércia (PLATÃO, Apologia, 

30e). Sócrates é o tavão, porque assim como o inseto, ele incomoda e incita os outros a olharem 

para si mesmos e se cuidarem.  

Foucault destaca que a noção do cuidado de si remete ao tema da parresía, pois para 

que haja cuidado é necessário a coragem de falar a verdade, mesmo que provoque a perda de 

uma grande amizade e/ou a perda da própria vida. A hipótese defendida por Foucault acerca da 

morte de Sócrates seria em decorrência de sua atitude parresíastica perante seus acusadores, já 

que o filósofo se colocou a examinar se teria cometido alguma injustiça que merecesse uma 

penalidade. Para Foucault, Sócrates é um exemplo de coragem de verdade, pois age no tribunal 

como um parresiasta, inaugurando a “modalidade filosófica de dizer a verdade”, que tem como 

pressuposto sustentar a coerência entre agir e pensar, mesmo diante do risco da perda de sua 

vida (CV, p. 26). Esse personagem que impôs para si mesmo um imperativo existencial de não 

cometer nenhuma injustiça e teve a coragem de ser coerente com seu pensamento, não se 

deixando abalar mesmo sob o risco de vida, considerando a morte um mal menor, pois o mal 

maior seria viver uma vida indigna e/ou uma vida despreocupada com o exame, podendo vir a 

cometer uma injustiça.81 Para Foucault, Sócrates morre em defesa da vida filosófica, que ele 

acreditava ser a melhor vida a ser vivida, que tem como pressuposto o exame constante das 

opiniões em busca do conhecimento verdadeiro, tendo como finalidade o agir justo, que é o 

mesmo que o agir belo.  

A interpretação sugerida por Michel Foucault sobre as últimas palavras de Sócrates, em 

seu curso intitulado A Coragem da Verdade no Collège de France considera três hipóteses para 

defender que a vida não é uma doença cuja morte cura. A primeira é a que leva em conta que 

os deuses zelam pelos humanos como um pai zela por seu filho. Assim, a ideia de que a vida é 

um mal e a alma está presa ao corpo não pode ser sustentada, na medida em que os deuses 

zelam pela nossa estadia na terra e cuidam de nós, desejando nosso bem. A segunda hipótese 

foucaultiana baseia-se na ideia de que Sócrates é o representante da vida filosófica, fortemente 

 
81 No diálogo Górgias de Platão, Sócrates defende a forte tese de que o verdadeiro mal está em cometer injustiças 

e que sofrer uma injustiça é um mal menor. Todavia, como vivemos num mundo injusto podemos vir a sofrer uma 

injustiça, mas só podemos controlar a ação de não cometer uma ação injusta (PLATÃO, Górgias, 521d-e). 
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exaltada pela filosofia socrático-platônica como a escolha pela melhor forma de vida a ser 

vivida, por isso a vida não poderia ser uma doença. Por fim, a última hipótese é de que os deuses 

se interessam pelos assuntos humanos e de que Sócrates ouve a voz de seu daímon e recebe 

revelação da vontade dos deuses em seu sonho. Os humanos estão sob a proteção dos deuses e 

sabemos as suas vontades quando nos colocamos receptivos para receber e interpretar os seus 

sinais.  Neste ponto Foucault discorda da interpretação de Nietzsche e se alinha a de Dumézil.  

Esta tese nos abre a possibilidade de refletir sobre o que a filosofia majoritariamente se 

transformou hoje em dia, quando deixou de ser um modo de vida e passou a se fundamentar em 

uma filosofia lógica racional que preza pela formação discursiva, no que o Foucault chama de 

conhecimento de si, além de não mais conciliar pensamento racional com a cosmovisão de 

mundo, já que a experiência socrática nos elucida a possibilidade de pensar o saber filosófico 

associados aos saberes divinos.82 Sócrates é alguém que vive conforme o que pensa, e o 

pensamento é a constante reflexão racional sobre as opiniões, mas sem deixar de lado os sinais 

provenientes dos deuses. Analisamos nesta tese de se pensar Sócrates como alguém que mesmo 

praticando o exame racional das opiniões, não deixa de ouvir e se orientar pelos sinais dos 

deuses, como aparece nos diálogos Apologia, Críton e Fédon de Platão com a referência ao 

daímon, ao sonho e com a oferenda do galo a Asclépio.  

Sócrates filosofa com seu corpo andando pela ágora, conversando com os jovens nas 

praças públicas e ginásios, ele debate com pessoas comuns sobre assuntos diversos. No entanto, 

a preocupação sobre quem se é e quem se poderia vir a ser era uma preocupação constante nos 

diálogos de Platão (HADOT, 2014). Foucault interpreta Sócrates como uma pessoa que vive 

exemplarmente a vida filosófica e sua morte foi um divisor de águas que serviu de abertura 

reflexiva para várias outras escolas filosóficas, como o estoicismo, o cinismo e o epicurismo 

(CV, 1984).  

Sócrates, ao conversar com as pessoas na rua, mesmo que fosse sobre assuntos banais, 

conseguia direcionar a conversa para questões existenciais, tais como: quais valores regem suas 

vidas? Quais são as coisas mais importantes na vida? O que é a justiça? O que é a coragem? O 

que é o belo? No final das contas, o que é preciso para uma vida feliz? Qual a melhor forma de 

governo? Que tipo de conhecimento deve se ter para governar bem a cidade? Defendemos que 

filosofar é muito mais que criar um sistema de pensamento fechado, mas ter uma atitude crítica 

 
82 No curso a “Hermenêutica do sujeito”, Foucault destaca que, no decorrer da Idade média e completando esse 

movimento na Idade moderna com Descartes, a filosofia foi perdendo a noção de cuidado de si para ser entendida 
com o conhecimento de si, ou seja, a filosofia hoje em dia estaria muito mais relacionada a uma produção teórica 

de um discurso lógico e racional, perdendo a noção de exercício espiritual, que ficaria restrito a uma prática 

teológica.  
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sobre todos os fundamentos que alicerçam nossas opiniões e colocá-los em constante revisão. 

Sócrates vivia em permanente reflexão sobre os valores que guiavam sua própria vida. A defesa 

da melhor vida a ser vivida era, justamente, a vida refletida, aquela que busca sempre o exame 

das opiniões, em busca do agir justo. 

Podemos destacar que o tema do cuidado de si evoca outro muito pertinente que é a 

questão da vida, pois não importa somente viver a qualquer custo sem nenhum 

comprometimento com a ação justa e com o exame das opiniões e com a busca da verdade. 

Sócrates defende uma vida muito específica como a melhor a ser vivida, que seria: aquela que 

preza pelo exame constante das opiniões, buscando viver coerentemente com as conclusões 

derivadas de suas reflexões, ou seja, uma vida examinada, que tem como base a coragem de 

praticar aquilo que foi examinado, mas sem deixar de lado os sinais dos deuses. 

Portanto, Sócrates estava o tempo todo refletindo sobre suas opiniões, ele é a pessoa que 

sempre tem mais perguntas que respostas. Em muitos diálogos experimentamos a sensação de 

aporia, justamente, porque a vida filosófica é a vida que busca a verdade e não aquela que 

possui a verdade. Sócrates experimentava a experiência da dor do não saber, suportava as dores 

psíquicas causadas pelas aporias das reflexões filosóficas e habitava no vazio, exercitava 

constantemente os domínios das paixões, fazia o seu corpo suportar o frio e o calor intenso, 

além de todos os males da vida. Ele sabia que não era as opiniões que habitavam a sua alma e 

por isso era possível colocá-las em constante exame buscando sempre melhorar a si mesmo. 

Sócrates vivia a vida filosófica, sustentando a posição de nada saber e, por isso, em busca do 

conhecimento. 

Podemos compreender a noção de estética da existência como um modo ativo de existir, 

uma vida criativa e que resista aos valores dominantes. Tendo Sócrates como exemplo, 

podemos afirmar que ele mesmo coloca para si um conjunto de crenças e valores pelos quais se 

dispõe a morrer. Sendo assim, a vida enquanto bíos é tida como uma construção artística, uma 

obra de arte. A estética da existência elaborada por Sócrates relaciona-se de modo intrínseco 

entre ética e política, de modo que o cuidado de si torna-se um imperativo para o cuidado com 

os outros (entendido também como a possibilidade do exercício do governo da cidade). De 

acordo com Pierre Hadot, a filosofia antiga é “ao mesmo tempo e indissoluvelmente, discurso 

e modo de vida, que tendem antes para a sabedoria sem jamais atingi-la” (1999, p. 19). A 

filosofia socrática quer deixar como legado a exigência de olhar para si mesmo e se cuidar, em 

uma eterna vigilância de si mesmo, pois a vida virtuosa não é um conjunto de regras e valores 

a serem seguidos, mas uma vida da constante reflexão para alcançar a melhor ação.  
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Sócrates é um acontecimento inesperado e vive uma vida exemplar marcada por uma 

morte trágica que talvez pudesse ser evitada se ele tivesse agido de maneira contrária ao seu 

próprio pensamento. Todavia, o que marca a sua singularidade é justamente que ele é coerente 

com aquilo que ele julga ser o correto a ser feito, mesmo correndo o risco da perda de sua vida. 

Sócrates resiste fazendo uso da obediência refletida tornando-se prisioneiro de si mesmo.  
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