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Resumo:
Durante a década de 1970, Michel Foucault desenvolveu uma espantosa analítica do poder,
desvendando os mecanismos da maquinaria disciplinar e, em seguida, propondo a chave
analítica do biopoder. Essas duas maquinarias (disciplina e biopoder), articuladas, produzem
uma malha da qual é quase impossível escapar. Mas, no contexto destas análises, o filósofo
desenvolveu também uma visão sobre o governo de si mesmo. Em suas pesquisas para a
construção de uma história da sexualidade no Ocidente, ao estudar os textos antigos, deparouse com duas noções que procurou escavar e trazer à luz: o “cuidado de si” e o “dizer
verdadeiro” (parresia). Essas duas noções vão alicerçar aquilo que Foucault denominaria uma
“ética do cuidado de si”, que implica uma estética da existência. É esta ética que permitiria,
hoje, a produção de práticas de liberdade, na articulação com as malhas de poder
anteriormente estudadas.
Este minicurso estará destinado a “passear” pelos últimos cursos de Foucault no Collège de
France, entre 1980 e 1984, bem como por outros textos e entrevistas desta mesma época,
para delinear os conceitos centrais de uma ética que implica na condução de si mesmo, em um
governo de si, de modo a conjurar o fascista que existe em cada um de nós.
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