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1. Ementa 

Este seminário avançado pretende retomar alguns elementos importantes que caracterizam a obra de Michel 

Foucault, através de uma leitura aprofundada do volume: “A hermenêutica do sujeito”. Trata-se das aulas que Michel 

Foucault pronunciou em 1982, no seu curso no Collège de France, intitulado: “A hermenêutica do sujeito”. O curso, 

transcrito sucessivamente num volume homônimo, aborda uma série de práticas importantes ligadas ao conceito 

grego de epimeleia heautou, traduzido em latim com o termo cuidado sui (FOUCAULT, 2006) e que representa a 

capacidade de cuidado de si e dos outros na Antigüidade.   

O que nos interessa dos pontos trazidos pelo filósofo é que o termo epimeleia heautou, traduzido como “cuidado de 

si”, foi substituído pelo conceito cartesiano, e base do pensamento científico, de “conhece-te a ti mesmo”. A nova 

significação atribuída ao termo alijou e apagou seu sentido originário: o de cuidado de si, e sua natural conseqüência, 

o cuidado dos outros, baseado numa série de importantes elementos que lhe eram constitutivos. Um desses 

elementos é a escuta, caracterizada por um conjunto de importantes aspectos como o silêncio, a escuta ativa, a 

atitude física, a relação do indivíduo com o próprio corpo e com a própria alma. 

Este tema é discutido por Foucault a partir da análise da obra “Alcibíades”, de Platão, que traz um compêndio 

magnífico das principais teses políticas no que se refere ao tema da relação entre ética e política. A obra de Platão, 

“Alcibíades”, trata de um jovem de família ilustre que é discípulo de Sócrates e que tinha que ser, se transformar, em 

um dirigente da democracia ateniense, mas que vivia uma vida livre e libertina.  É nessa obra que Foucault enfatiza a 

necessidade, a importância de preparar a personalidade e o espírito humano antes de lançar-se nas tarefas públicas, 

ressaltando que isso é importante em todas as fases da vida e não somente com os jovens. 

É preciso que te ocupes contigo mesmo, que tenhas o cuidado contigo mesmo é uma proposta destacada por 

Sócrates que estimula e desafia continuamente seus discípulos a essa proposta de desenvolvimento moral. Foucault 

coloca que principalmente nos séculos sucessivos I e II d.C, a necessidade de cuidar de si foi uma função geral de 

toda a existência e não somente á formação de jovens, e que também se vinculava ao exercício do poder. No 

entanto, a organização sobre o estudo do cuidado de si era uma formulação filosófica precoce que apareceu desde o 

século V a.C e percorreu toda a filosofia grega, helenística e romana, até o século IV e V d.C. (Muchail, 2011)  

A atualidade dessas questões é importante para todos os profissionais de saúde envolvidos principalmente em áreas 

com forte presença de estresse emocional, sintomas físicos e psicológicos: por exemplo, os profissionais com dupla 

jornada de trabalho em oncologia pediátrica, nas emergências, nas cirurgias e outras áreas da saúde que exigem 

mais e indiretamente expõem esses profissionais a lidarem constantemente com questões de profundo estresse 

emocional que forçam um “ esquecer de si”  para  cuidar do outro, e que ao mesmo tempo, exigem um profundo 

conhecimento técnico e pessoal sobre como lidar com essas situações.. 

 

2. Justificativa 

 

Para cuidar dos outros é preciso cuidar de si. Essa é uma temática já bem discutida na antiguidade, assim como 

colocado nas aulas que Michel Foucault pronunciou em 1982, no seu curso no College de France, intitulado: “ A 
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Hermenêutica do sujeito”. O curso, transcrito sucessivamente num volume homônimo, aborda uma serie de práticas 

importantes ligadas ao conceito grego de epimeleia heautou, traduzido em latim com o termo cuidado sui 

(FOUCAULT, 2004). Esse termo ultrapassou os limites da filosofia e alcançou progressivamente as dimensões de 

uma verdadeira cultura do cuidado de si. 

Os pontos, trazidos por Foucault, são referentes à compreensão que se tinha na Antiguidade sobre o cuidar como 

uma questão básica na formação do sujeito. Para ingressar na vida política era preciso saber cuidar de si para então 

poder cuidar dos outros.  Esse percurso começa com a análise da primeira noção de cuidado de si mesmo, que foi 

abordada principalmente nos escritos de Platão com os relatos sobre os pensamentos e as idéias de Sócrates acerca 

do “conhece a ti mesmo” e “cuida de ti mesmo” para poder cuidar dos outros. A atualidade dessas questões é 

importante para todos os profissionais de saúde envolvidos principalmente em áreas com forte presença de estresse 

emocional, sintomas físicos e psicológicos.; 

H. Análise estratificada; 

I. Análise multivariada através de regressão logística. 

 

3. Objetivo 

 

Retomar alguns elementos importantes que caracterizam a obra de Michel Foucault, através de uma leitura 

aprofundada do volume: “A hermenêutica do sujeito” 

 

4. Estrutura e Metodologia do Curso 

 

O curso de 58 horas se divide em 7 aulas presenciais com carga horária de quatro horas, 10 horas de educação a 

distância e 20 horas de leitura individual. A metodologia consiste basicamente em seminários em sala de aula que 

estimulam a discussão em grupo sobre alguns temas específicos, leitura individual da obra de Foucault e discussão 

pela internet a distância.  

 

5, Critérios para matrícula e Cadastro 

  

- Acesso a internet: 

- Possuir e-mail pessoal em @gmail.com com acesso diário; 

- Aquisição do livro Hermenêutica do Sujeito-M. Foucault. 

 

Cadastro para Matrícula: 

Nome completo: 

Nº de matrícula: 

Curso: 

Email: 

Telefone(s) para contato:. 

 

5. Forma de Avaliação 

 

Avaliação 
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a) Um seminário apresentado em sala de aula. 

b) Elaboração de um texto (4-5) páginas sobre um dos temas discutidos na disciplina. 

 

6. Bibliografia Básica 
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