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O	  problema ”sujeito e	  verdade”

A	  noção do	  ”cuidado de	  si mesmo”	   (epiméleia heautoû)

As	  relações entre	   o	  ”cuidado de	  si”	   (epiméleia heautoû)	  e	  o	  

”conhece-‐te a	  ti mesmo”(gnôthi seautón)



O	  cuidado de	  si vai ser consideradocomoo	  momentodo	  

primeirodespertar (p.9)

A	  epiméleia heautoûé uma atitude – para	  consigo,	  para	  com	  os

outros,	  para	  com	  o	  mundo.	  (p.11)

O	  cuidado de	  si implica em umacerta maneira de	  estar atento ao

que se	  pensa,	  ao que se	  passano	  pensamento.	  

…	  também designa algumasações que sãoexercidas de	  si para	  

consigo,	  ações pelas quais nos assumimos,	  nosmodificamos,	  nos
purificamos,	  nos transformamose	  nos transfiguramos

…	  práticas de	  subjetividade.
(p.12)





O	  ”momento cartesiano”	  requalificou o	  gnôthiseautón (conhece-‐te
a	  ti mesmo),	  desqualificandoa	  epiméleia heautoû (cuidadode	  si).	  
(p.	  15)

Podemosdizer que entramosna IdadeModernano	  dia em que
admitimos queo	  quedá acesso à verdade,	  as	  condições segundo
as	  quais o	  sujeitopode ter acesso à verdade,	  é po conhecimento e	  
tão somenteo	  conhecimento.	  	  (p.	  18)

A	  consequência disso,	  ou se	  quisermos,	  o	  outro	  aspecto,	  é que o	  
acesso à verdade,	  cujacondição doravanteé tão somenteo	  
conhecimento,	  nada	  mais encontraráno	  conhecimento,	  como
recompensae	  completude,	  do	  que o	  caminho indefinidodo	  
conhecimento.

Tal	  comodoravanteela é,	  	  verdade não será capaz de	  salvar o	  
sujeito…	  (p.19)







Rompimentodo	  vínculo entre	  o	  acesso à verdade,	  tornado	  

desenvolvimentoautônomodo	  conhecimento,	  e	  a	  exigência de	  

uma transformaçãodo	  sujeito e	  do	  ser do	  sujeito por ele mesmo.	  

(p.	  25)

Retomandoa	  questão:

O	  que deve ser o	  ser do	  sujeitopara	  que ele tenha acesso à

verdade?



Jamais esqueçamos,	  a	  epiméleia remete a	  formasde	  atividade

Estar atenta,	  ou atentoa	  si…

Voltar-‐se	  para	  si,	  instalar-‐se	  em si mesma,	  ou em si mesmo,

Curar-‐se,	  reivindicar-‐se	  a	  si mesma,	  oua	  si mesmo

A	  transmutaçãodo	  cuidado de	  si em umaprática autônoma,	  

autofinalizadae	  plural	  nas formas (p.	  78)

Retomandoa	  questão:

O	  que deve ser o	  ser do	  sujeitopara	  que ele tenha acesso à

verdade?





O	  diálogo chamado Alcibíades

…	  ao abordar Alcibíades,	  Sócrates o	  faz reparar

que ,	  diferentemente de	  seus outros	  

enamorados,	  até então jamais o	  abordara e	  

somente hoje se	  decide.

E	  se	  decide	  é porque se	  dá contade	  que

Alcibíades tem	  algoem mente.	  (p.32)



Não se	  pode governar os outros,	  não se	  pode bem

governar os outros,	  não se	  pode transformar os

próprios privilégios em ação política sobre os

outros,	  em ação racional,	  se	  não se	  está ocupado

consigo mesmo.

Entre	  privilégio e	  ação política,	  este é,	  portanto,	  o	  

ponto de	  emergência da	  noção de	  cuidado de	  si.	  

(p.35)

A	  necessidade do	  cuidado de	  si inscreve-‐se	  pois,	  

não somente no	  interior	  do	  projeto político,	  como

no	  interior	  do	  déficit pedagógico.



Não se	  pode governar os outros,	  não se	  pode bem

governar os outros,	  não se	  pode transformar os próprios

privilégios em ação política sobre os outros,	  em ação

racional,	  se	  não se	  está ocupado consigo mesmo.	  

(Foucault,	  p.	  35)

Não problematizada,	  nossa própria relação com	  os

saberes adquire,	  com	  o	  passar do	  tempo,	  a	  opacidade de	  

um	  véu que turva nossa visão e	  restringe nossas

capacidades de	  reação.	   (Tardif,	  p.	  21)

…acreditamosque já é tempo	  de	  os professores universitários

começaremtambéma	  realizar pesquisas e	  reflexõescríticas sobre suas

próprias práticas…	  (idem)



A	  história	  da	  arquitetura	  e	  sua	  bibliografia,	  nesse	  contexto,	  têm	  um	  papel	  
importante	  ao	  conferir	  sentido	  à	  produção	  arquitetônica,	  organizando	  
arquiteturas,	  projetistas	  e	  lugares	  em	  escalas	  de	  valores	  específicas.	  Sendo	  
ensinada	  parte	  sob	  a	  forma	  de	  texto,	  parte	  sob	  a	  forma	  de	  imagens,	  a	  história	  
da	  arquitetura	  tem	  um	  efeito	  importante	  na	  criação	  do	  sentido	  de	  realidade	  
que	  alunas	  e	  alunos	  constroem	  mentalmente.	  Como	  Pierre	  Bourdieu discute	  
em	  As	  regras	  da	  arte,	  o	  texto	  tem	  o	  potencial	  de	  produzir	  um	  efeito	  de	  crença,	  
antes	  que	  um	  efeito	  do	  "real"	  (BOURDIEU,	  1992,	  p:	  366).	  Embora	  Bourdieu
refira-‐se	  principalmente	  ao	  texto	  literário,	  observa	  que	  também	  o	  texto	  
científico	  exerce	  o	  "efeito	  de	  crença”	  que,	  como	  no	  texto	  ficcional,	  ocorre	  a	  
partir	  da	  illusio fundamental	  que	  consiste	  na	  crença	  na	  realidade	  do	  mundo.	  
(Lima,	  2017,	  p.	  5)



Tudor	  Balinisteanu (2008),	  ao	  discutir	  a	  narrativa	  na	  construção	  dos	  mundos	  sociais,	  	  

argumenta	  que,	  em	  primeiro	  lugar,	  nossas	  identidades	  são	  fantasiadas	  nos	  recessos	  de	  

nossas	  mentes.	  De	  modo	  a	  dar	  corpo	  a	  essas	  fantasias,	  nós	  empregamos,	  em	  certa	  

medida,	  as	  narrativas	  que	  obervamos e	  aprendemos	  dos	  outros.	  Estes	  atos	  de	  citação	  

moldam	  nossas	  percepções	  de	  nós	  mesmos	  e	  dos	  outros,	  à	  medida	  que	  negociamos	  

nossas	  identidades	  nos	  cenários	  sociais	  nos	  quais	  interagimos.	  Por	  sua	  vez,	  Lawson

(2011)	  observará	  o	  impacto	  desse	  processo	  no	  modo	  como	  estudantes	  falam,	  vestem-‐

se	  e	  constroem	  imagens	  sobre	  si	  e	  a	  vida	  que	  os	  espera.	  Decorrem	  daí	  algumas	  

implicações	  interessantes	  para	  a	  reflexão	  sobre	  o	  papel	  e	  o	  potencial	  de	  um	  ensino	  de	  

arquitetura	  e	  urbanismo	  que	  assuma	  explicitamente	  uma	  abordagem	  latino-‐americana	  

e	  de	  gênero,	  e	  seu	  impacto	  na	  construção	  da	  identidade	  profissional	  e	  seu	  inerente	  

conjunto	  de	  habilidades,	   como	  discutirei	  a	  seguir.	   (Lima,	  2017,	  p.	  7)



Retomando…

A	  necessidade do	  cuidado de	  si inscreve-‐se	  pois,	  

não somente no	  interior	  do	  projeto político,	  como

no	  interior	  do	  déficit pedagógico.

Alcibíades sabe que quer ocupar-‐se	  com	  a	  cidade.	  

Tem	  segurança para	  fazê-‐lo	  por causa de	  seu status.	  

Porém não sabe como ocupar-‐se,	  em que consistirá

o	  objetivo e	  o	  fim do	  que há de	  ser sua atividade

política…	  

Não sabe qual é o	  objeto do	  bom governo e	  é por

isso que deve ocupar-‐se	  consigo mesmo.	  (p.36)



De	  qual eu devo ocupar-‐me	  a	  fim de	  poder,	  como

convém,	  ocupar-‐me	  com	  os outros,	  a	  quem devo

governar?	  P.	  37

Trata-‐se,	  consequentemente,	   de	  fazer passar,	  para	  

uma ação falada,	  o	  fio de	  uma distinção que

permitirá isolar,	  distinguir,	  o	  sujeito da	  ação e	  o	  

conjunto de	  elementos (palavras,	  ruídos,	  etc.)	  que

constituem essa própria ação e	  permitem efetuá-‐la.	  

P.	  51

é preciso fornecer de	  si mesmo e	  do	  cuidado de	  si uma

definição tal que dela se	  possa derivar o	  saber	  

necessário para	  governar os outros.	   P.48



Não se	  pode cuidar de	  si sem passar pelo mestre,	  não

há cuidade de	  si em a	  presença de	  um	  mestre.	  

Porém,	  o	  que define	  a	  posição do	  mestre é quer ele
cuida do	  cuidado que aquele que ele guia pode ter de	  

si mesmo.

O	  mestre é aquele que cuida do	  cuidado que o	  

sujeito tem	  de	  si mesmo e	  que,	  no	  amor que tem	  
pelo seu discípulo,	  encontra a	  possibilidade de	  cuidar

do	  cuidado que o	  discípulo tem	  de	  si próprio.	  (p.55)

Amando o	  rapaz de	  forma	  desinteressada,	   ele é assim

o	  princípio e	  o	  modelo do	  cuidado que o	  rapaz deve
ter de	  si enquanto sujeito.	   (p.55)








