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“filosofia como Espiritualidade na ética do Cuidado de si” segundo Michel 

Foucault. 

 
O objetivo deste trabalho é pesquisar a filosofia como Espiritualidade na Ética 

do cuidado de si (epiméleia heautoú) da filosofia antiga a partir das obras especificas de 

Michel Foucault. A pesquisa consiste a mostrar a importância da filosofia como 

Espiritualidade na filosofia antiga e avaliar as propostas de Foucault para a filosofia 

contemporânea. 

No livro Hermenêutico do Sujeito, Foucault dedica um capítulo específico sobre 

a genealogia da expressão grega epiméleia heautoú (Cuidado de si), mostrando a 

importância da expressão na filosofia grego-romana. Na visão de Foucault, a questão 

filosófica fundamental deste período é o Sujeito, o seu Eu e sua relação com a Verdade. 

Foucault entende o Sujeito em todas as suas dimensões: Sujeito de ações, de 

comportamentos, de relações e de atitudes. Assim, o reconhecimento e a procura do 

Sujeito por conhecer o seu próprio Eu no ato do cuidado de si, resulta na prática da 

relação da Subjetividade com a Verdade. Nesta relação do Sujeito em relação com a 

Verdade traz questões práticas quotidianas muito importantes a respeito do dizer do 

filosofo e sua prática. Isto é, a sua forma de viver ou seu modo de viver na e em 

verdade. Portanto, Foucault descreve a filosofia como Espiritualidade fazendo uma 

genealogia da relação entre a Subjetividade e a Verdade na Constituição do Sujeito. 

O projeto contribuirá para uma pesquisa específica sobre a compreensão da 

filosofia como Espiritualidade ou Forma de vida a partir da Ética do Cuidado de si. 

 
Palavras Chaves: Conhece-se a ti mesmo (gnôthi seautón), Cuidado de si (epiméleia 

heautou), Espiritualidade, Polis, Verdade, Sujeito, Subjetivação, objetivação, Askesis, 

máthesis, Conversão (Metanoia), Saber, Tecnê, Arte, Ethos, Saber, cura sui e Virtudes. 
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