
   

Psychê

ISSN: 1415-1138

clinica@psycheweb.com.br

Universidade São Marcos

Brasil

Pinheiro, Clara Virginia de

Sujeito do desejo: uma invenção cultural  Foucault e a história das práticas de subjetividade

Psychê, vol. VII, núm. 11, junho, 2003, pp. 143-156

Universidade São Marcos

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30701110

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=307
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30701110
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=30701110
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=307&numero=1390
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30701110
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=307
http://www.redalyc.org


Psychê — Ano VII — nº 11 — São Paulo — 2003 — p. 143-156

Sujeito do desejo: uma invenção cultural – FSujeito do desejo: uma invenção cultural – FSujeito do desejo: uma invenção cultural – FSujeito do desejo: uma invenção cultural – FSujeito do desejo: uma invenção cultural – Foucaultoucaultoucaultoucaultoucault
e a história das práticas de subjetividadee a história das práticas de subjetividadee a história das práticas de subjetividadee a história das práticas de subjetividadee a história das práticas de subjetividade

Clara Virginia de Queiroz Pinheiro

RRRRResumoesumoesumoesumoesumo

A proposta deste trabalho é examinar a experiência da sexualidade característica da nossa
sociedade, tendo em vista a perspectiva histórico-filosófica de Michel Foucault. Procura-se
aqui explicitar os modos pelos quais os indivíduos se constituem como sujeito sexual a partir
de práticas sociais normalizadoras e não repressivas. Trata-se de analisar o domínio da
experiência do sujeito do desejo, no qual se definem formas de individualização e de so-
cialização que caracterizam a cultura moderna. Este estudo examina ainda a especificidade
da psicanálise no interior deste contexto ético-político, a partir do qual se estabelece um
modo de articulação entre sujeito-desejo-sexualidade.

UnitermosUnitermosUnitermosUnitermosUnitermos

Subjetividade; desejo; sexualidade; sociedade contemporânea; psicanálise; Michel Foucault.

subjetividade está, em nossa cultura, surpreendentemente ligada
ao sexo. No campo da psicopatologia, a sexualidade tornou-se o
princípio de inteligibilidade do sofrimento psíquico. A histérica,

por exemplo, constitui o modelo original, bem como os escritos de Freud,
que são as grandes referências teórica e clínica. Na nossa sociedade a rela-
ção entre sujeito e sexualidade é pensada a partir das noções de desejo e
repressão. A idéia central é a de uma ruptura entre sujeito e desejo, como
efeito mesmo do processo de sociabilidade, pois como explicita Gabbi Jr., “a
psicanálise supõe que civilização é repressão” (1992, p. 94). Assim, a re-
pressão do desejo sexual é – ou talvez devamos dizer foi, por muito tempo –
o esquema explicativo dos modos de experiência subjetiva, característicos
da sociedade moderna ocidental. Contudo, já podemos vislumbrar mudan-
ças no pensamento psicanalítico e no campo da psicopatologia, na medida
em que a relação de interdependência entre sofrimento psíquico e desejo
não se mostra mais tão evidente – no caso da toxicomania, conforme análise
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de Miller (1993), e nos casos de anorexia, doença psicossomática e depres-
são, de acordo com análises de Birman (1999). De qualquer forma, desde o
século XVIII, como examinou Monzani (1995), culminando no ocaso do século
XIX com o livro de Freud, A interpretação dos sonhos (1900), o desejo foi se
definindo como o fundamento de nossas paixões. Desse modo, não só o prazer,
mas também os sonhos, a infância, a loucura, o crime, o medo, a dor e a arte
puderam ser interpretados à luz da problemática da posição do sujeito com
seu desejo reprimido.

Com isso queremos acentuar que na nossa sociedade a experiência de si
mesmo como sujeito se fundamenta na idéia de desejo. Talvez não seja incor-
reto dizer que esta relação entre sujeito e desejo assume um caráter ontológico.
Ora, a idéia de que o desejo constitui o princípio da subjetividade nos leva a
pensar que a maneira como o indivíduo lida consigo mesmo e com o outro, de
forma absoluta e atemporal, autônoma em relação às instituições sociais, e a
maneira como os homens se relacionam entre si é que definem as singulari-
dades históricas e culturais das sociedades. Trata-se, com efeito, de uma
concepção apriorística da subjetividade. Nossos atos, pensamentos e senti-
mentos adquirem sentido quando remetidos às suas causas, origens e razão
de ser. Achamos que essa idéia de desejo como natureza intrínseca da subje-
tividade põe em xeque a radicalidade do projeto freudiano que, como assina-
la Birman (2000), abalou os alicerces da teoria ontológica do sujeito com o
conceito de inconsciente.

Por trás dessas reflexões estão as idéias de Michel Foucault sobre
subjetividade, apresentadas em seus últimos escritos sobre a história da
sexualidade. Encontramos nos estudos de Foucault sobre a genealogia do
sujeito moderno uma orientação teórica e metodológica fundamental, pois
permite abordar a experiência da subjetividade, levando-se em conta as
práticas éticas e políticas que inventam formas de relações entre os ho-
mens. Trata-se da idéia de que a subjetividade não é uma realidade anterior
e desvinculada dos acontecimentos sociais, mas uma forma de ser que tem
como princípio o trabalho do indivíduo sobre si mesmo, de maneira a se
constituir como sujeito de uma certa moral. Desse modo, Foucault formula
a idéia de que o princípio da racionalidade moral está nas práticas de sub-
jetividade e não em uma realidade essencial da subjetividade. Portanto,
para Foucault, a compreensão da subjetividade não está nos fundamentos
universais da conduta individual, mas nas práticas culturais por meio das
quais o indivíduo se constitui como sujeito.
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 Eis, então, a tese foucaultiana de que a experiência do sujeito do desejo
é uma invenção cultural que remonta ao cristianismo. Ainda mais importante:
ao condicionar a existência subjetiva ao desejo, nossa sociedade define um
campo restrito de experiências possíveis do indivíduo consigo mesmo e com
o outro, que encontra valor de verdade quando relacionado aos impulsos,
inclinações ou motivações, e não aos atos efetivamente realizados. Com isso,
o indivíduo é lançado em uma atividade incessante e monótona de busca de
um saber de si.

Portanto, seguindo a perspectiva histórico-filosófica de Foucault, quere-
mos explicitar a dimensão ético-política da relação do indivíduo com seu prazer.
Pretendemos, ainda, pôr em relevo a especificidade histórica da nossa experiên-
cia de prazer, a qual está condicionada ao imperativo do desejo.

Com isso, pretendemos defender a idéia de que abordar a experiência
do sujeito do desejo dissociada de um campo de práticas ético-políticas de
constituição de si como sujeito de uma certa experiência sexual, conduzir-
nos-á a uma concepção de subjetividade como individualidade empírica, que
diz respeito ao privado e ao particular, autônoma, até mesmo oposta a uma
moral da coletividade. Isto porque, como nos esclarece Rajchman, seguir o
projeto histórico foucaultiano implica levar às últimas conseqüências à idéia
de que “‘subjetividade’ não é idêntica à nossa ‘individualidade’; a pessoa
não está confinada, pela lógica ou pela natureza, a suas identificações dela
mesma” (1993, p. 16).

Assim, com o objetivo de examinar a configuração da experiência do
homem moderno, que se baseia na idéia de uma relação estreita entre conduta
individual e impulsos de desejo, lançamos mão dos escritos de Foucault sobre
a história da sexualidade. Ao longo dessas pesquisas sobre a sexualidade, ele
define um ponto de vista ético-político de análise das experiências culturais,
que consiste em estudar o sujeito a partir de suas relações estreitas com a
verdade e o poder. Para Foucault, esses domínios da experiência são práticas
sociais que definem valores mundanos, portanto contingentes e não trans-
cendentais do modo de ser sujeito moral. Daí os deslocamentos que esse autor
promove com relação às nossas idéias sobre a prática psiquiátrica, o sentido
da vida, da doença e da morte, veiculados pela biologia e medicina, e do
reducionismo humanista produzido pelas ciências humanas. Ele não somen-
te as relativiza, na medida em que as posiciona na dependência do contexto
histórico e cultural, como também lhes atribui sentidos diferentes dos já
socialmente instituídos, como por exemplo, enfatizar o caráter político e as
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implicações subjetivas dos modelos teóricos ou considerar a dimensão política
da relação do indivíduo consigo mesmo.

Fórmulas racionais consideradas por nós como o bem supremo da
humanidade e grande conquista da nossa era, tais como a liberdade indivi-
dual, a vida como valor absoluto do ser vivo, a anátomo-clínica, conse-
qüentemente o poder curativo e principalmente preventivo da medicina,
entre outras coisas, que nos levam a acreditar que agora só nos resta de-
senvolver esses modelos, que chegamos ao ponto final das nossas investi-
gações sobre o que somos, para onde devemos ir e o que devemos fazer,
que não há muito mais a se descobrir, que não há mais lugar para uma
revolução, que alcançamos o sentido absoluto do que seja felicidade e, fun-
damentalmente, infelicidade humana. Foucault põe em dúvida crenças bem
estabelecidas e consolidadas sobre o que somos, as quais constituem refe-
rências absolutas de nossa identidade. Assim, por exemplo, na nossa cultura
é impossível não relacionar a experiência de si à verdade do eu, que está
absolutamente ligada a uma identidade sexual – ser homem ou mulher, he-
terossexual ou homossexual –; pensar sobre nossa conduta sem levar em
conta a distinção racional de saúde mental, uma vez que nossos atos são
sempre avaliados em termos de normal e anormal. As análises foucaultianas
alcançam nosso corpo, nosso pensamento, sonhos, o dia-a-dia, nosso “chão”,
nosso “teto” e segurança. É por isso que Costa considera-o como “um dos
últimos revolucionários utópicos de nosso presente” (1995, p.136). Ao levar-
mos esse projeto filosófico de Foucault a sério, sem tomá-lo como expressão
de seus estados afetivos em relação à ordem cultural, como manifestação de
seu caráter transgressivo, vale a pena examinarmos as especificidades de
sua análise sobre quem somos hoje.

Seguindo seu projeto de uma genealogia da experiência moderna,
Foucault, em A vontade de saber (1976) – primeiro volume da História da
sexualidade – questiona as teorias sobre a sexualidade orientadas pela idéia
de repressão. Este princípio de entendimento da vivência subjetiva, conforme
análise foucaultiana, inspira-se em uma concepção jurídica do poder, funda-
mentada na crença de oposição entre indivíduo e sociedade, a partir da idéia
de uma realidade originária: o indivíduo em estado de natureza, anterior às
relações políticas entre homens, para quem a constituição de uma ordem social
implica sacrifício da individualidade, uma renúncia de si. A partir desse ponto
de vista, denominado por Foucault de “hipótese repressiva”, compreendemos
os cuidados excessivos com a experiência sexual, tal qual nós a experienciamos,
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voltada à decifração dos desejos – como decorrentes das restrições infringidas
pelos códigos sociais, em relação aos quais os indivíduos regulam suas condu-
tas de modo a se conduzirem moralmente. Esse entendimento implica consi-
derar essa forma de atividade sexual – impulsos de desejos – como universal
e invariante, que suas particularidades históricas são conseqüentes das for-
mas de repressão próprias de cada sociedade. Foucault, no volume II da His-
tória da sexualidade (O uso dos prazeres [1984]), afasta-se da concepção
repressiva, na medida em que questiona a atemporalidade do sujeito do de-
sejo, e formula as seguintes indagações: como e por que os indivíduos são
levados a se reconhecerem como sujeitos de uma moral sexual? Mais preci-
samente, na nossa sociedade, como os indivíduos são levados a se reconhe-
cer como sujeitos do desejo?

Para Foucault, a sexualidade como experiência do sujeito do desejo está
relacionada a um exercício de poder, que diz menos respeito às práticas restri-
tivas do que às intervenções que estimulam a produção infinita dos discursos
sobre a sexualidade. Somos incitados por todos os lados – o padre, os pais, o
professor, o médico, os amigos, o analista – a falar minuciosamente, com rique-
za de detalhes, no exame cuidadoso de nossos pensamentos, os mais sutis
desejos, imaginações e lembranças. Tais confissões tratam menos de atos se-
xuais efetivamente vividos do que de intenções, vontades, desejos e fantasias,
ou seja, dizem respeito a uma racionalidade da vida sexual, a uma busca da
origem do movimento sexual. Essa vontade de saber de sexo se diferencia, por
exemplo, conforme ressalta Foucault, das produções discursivas, próprias das
culturas orientais, as quais expressam uma preocupação em “definir uma arte
– uma arte que seria a arte de produzir, através da relação sexual ou com os
órgãos sexuais, um tipo de prazer, procurando torná-lo o mais intenso ou o
mais forte possível ou o mais durável” (1978, p. 556, v. III).

Na sociedade ocidental moderna, o cuidado que os indivíduos têm com a
vida sexual não se caracteriza por uma preocupação com as interdições, tais
como as relações permitidas e proibidas, os pecados, as infrações às leis do
casamento e da consangüinidade, mas principalmente com tudo o que diz
respeito ao próprio corpo, às sensações, aos pensamentos, inclinações, excita-
ções, gestos, olhares, sonhos. Ora, essa relação entre indivíduo e sexo não se
estabelece a partir das suas experiências sociais, nem das vivências de prazer,
mas da prática de decifração da natureza do interesse sexual. Com efeito,
trata-se menos de um não-dizer, de um não-saber, do que de um interesse
pela verdade do desejo, portanto, antes de um poder que reprime, um poder
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que incita a colocação, em palavras, dos impulsos do corpo. Aqui, o poder
efetua-se por injunção ao discurso sobre o sexo.

Sobre essa prática de colocação do sexo em discurso, Foucault remonta
sua origem à tradição ascética e monástica de salvação da alma, que em
sua forma primitiva consistia em um ritual específico de penitência, do
qual a confissão dos pecados só veio fazer parte tardiamente. Foi a pastoral
cristã – técnica de governo das almas, definida no Concílio de Trento, a
partir do século XVI – que estendeu a todos, não mais somente aos religio-
sos e aos pecadores, esse ritual de purificação na forma absoluta da confis-
são. Trata-se aí do dever de submeter tudo o que se relaciona aos prazeres
da carne ao crivo da palavra.

Ressaltamos, então, que a partir dessa prática da confissão, se estabelece
uma nova forma de regulação do sujeito em relação ao seu prazer, qual seja, a
problemática do pecado da carne diz respeito aos impulsos das profundezas do
corpo e não às relações sociais legítimas. Portanto, a partir das técnicas da
confissão, cria-se uma forma de apreensão de si como sujeito sexual que se
refere à experiência individual, esgotando-se em si mesma, na medida em
que o sexo não é questionado em virtude da infração ao sexto e ao nono man-
damentos, mas sobretudo como experiência do desejo.

A partir da prática da confissão, surge uma moral sexual que se relaciona
ao privado, à relação do indivíduo com sua verdade. Desse modo, o desejo
assume importância central, como fim em si mesmo da atividade sexual. A
partir daí, a satisfação deixa de ser uma experiência que remete ao outro.
Talvez possamos dizer que a indagação fundamental que o indivíduo se faz a
propósito de sua conduta sexual seja: o que eu quero?

É por essa forma de relação entre sujeito, desejo e sexo que Foucault
estabelece uma aproximação entre o discurso cristão e a lógica discursiva dos
libertinos. Segundo ele, não há diferença entre um padre e Sade, por exemplo,
porque ambos incitam à confissão dos toques, dos olhares, dos pensamentos
mais carregados de desejos, à colocação em palavras dos detalhes mais ínti-
mos, dos motivos, das causas das vivências de prazer. Vejamos o paralelo
que Foucault estabelece entre o texto de Santo Afonso de Liguore, Préceptes
sur le sixiéme commmandemente e o texto de Sade, Les 120 journées de
Sodome (1976, p. 24-25).

Poder-se-ia traçar uma linha direta da pastoral do século XVII ao que
veio a ser a projeção na literatura e na literatura “escandalosa”. Dizer tudo,
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repetem os diretores espirituais: “não somente os atos consumados, como
também os toques sensuais, todos os olhares impuros, todas as palavras
obcenas, todos os pensamentos consentidos”. Sade relança a injunção em
termos que parecem transcritos dos tratados de direção espiritual: “É preci-
so, nas narrativas, o maior e o mais extenso detalhamento; só podemos jul-
gar o que a paixão que contais tem de relativo aos costumes e às caracterís-
ticas do homem, na medida em que não disfarceis nenhuma circunstância;
as menores circunstâncias servem, aliás infinitamente, ao que esperamos de
vossas narrativas”.

Também para Foucault, conforme indicações de Eribon (1996), o discurso
psicanalítico participa dessa mecânica do poder – a produção de uma verdade
da experiência sexual. A psicanálise está mergulhada no mesmo contexto his-
tórico, como todos esses discursos sobre o sexo que se sustentam na hipótese
repressiva, embora ela não compartilhe a tese naturalista que parte da pre-
missa de que a sexualidade é reprimida e deve ser desimpedida por um dis-
curso emancipado e libertador. Uma vez que Freud não considera a natureza
sexual do homem como livre das leis sociais, para o pensamento psicanalítico
poder e desejo são indissociáveis. O desejo, conforme as formulações freudianas,
diz respeito ao poder jurídico e não ao estado de natureza. Portanto, o desejo é
uma prerrogativa das relações legítimas. Com isso Foucault reconhece que a
psicanálise se individualiza historicamente, quando situa o sexo no espaço da
lei e não no do instinto. Para a psicanálise, de acordo com as afirmações de
Foucault, o princípio da vida sexual é “a lei da aliança, da consangüinidade
interdita, do Pai-Soberano” (1976, p. 141). É com relação aos laços familia-
res, à interdição do incesto, que o desejo se constitui. Entretanto, se por um
lado a psicanálise escapa de uma incursão pelo racismo a partir de uma teo-
ria natural da sexualidade – bem como de uma perspectiva de normalização
a partir da teoria da degenerescência sexual –, por outro não deixa de produzir
efeitos característicos de uma forma de poder, que diz menos respeito a uma
prática repressiva do que à produção infinita de individualidades a partir das
vicissitudes do desejo que remete à sexualidade infantil, desvinculada da
atividade genital, à “histericização” da mulher, pela diferença dos sexos, e à
perversão dos adultos.

O ato de falar de sexo constitui em si mesmo um dispositivo do poder:
dizer o que se é; assim, todos esse discursos sobre o sexo fazem parte da
mesma mecânica do poder. Não são, absolutamente, anti-poder, na medida
em que não se trata de um poder que proíbe, reprime por meio da lei, mas de
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um poder normalizador, que visa a individualização de formas de sexualidade,
sua administração e funcionamento normal. Daí sermos testemunhas da ex-
plosão de personagens sociais, menos transgressores da ordem social do que
desviantes do regime do desejo: “há os exibicionistas de Lasegue, os fetichis-
tas de Binet, os zoófilos e zooerastas de Kraft-Ebing, os automossexualistas de
Rohleder; haverá os mixoscopófilos, os ginecomastos, os presbiófilos, os in-
vertidos sexoestéticos e as mulheres disparêunicas” (Foucault, 1976, p. 44).

 Tais indivíduos adquirem uma identidade a partir das normas médicas
e não das leis do direito. De que tratam os discursos sobre sexo? Estranhamente
não se referem a transgressões às regras do relacionamento, da virgindade,
da monogamia, pois na nossa cultura o adultério, por exemplo, perdeu sua
força de contravenção, “o domínio coberto pelo sexto mandamento começa a
se dissipar” (p. 40). Cada vez mais se quer saber da sexualidade das crianças,
dos loucos, dos criminosos, e desse modo especificam-se mais e mais tipos
sexuais; ora quer-se saber menos das infrações à ordem e aos bons costumes
sociais e mais sobre as variações do funcionamento do desejo. O poder visa
mais à regulamentação do desejo e menos à conduta moral. Subsistem agora
dois sistemas de regras: do casamento (quase sempre obsoleto em relação às
várias formas de desejo) e do desejo. Talvez, como examina Foucault (p. 40),
estejam aí algumas das razões do prestígio de Don Juan. Vejamos.

Sob o grande infrator das regras da aliança – o ladrão de mulheres,
sedutor de virgens, vergonha das famílias e insulto aos maridos e aos pais –
esconde-se um outro personagem: aquele que é transpassado, independente
de si mesmo, pela tenebrosa folia do sexo. Sob o libertino, o perverso.

O sexo assume na nossa sociedade uma importância que extrapola os
cuidados do sujeito com seu prazer e com as relações sociais. Ele adquire o
caráter de uma mecânica própria, com repercussões políticas, sociais, econô-
micas e científicas, devendo ser conhecido, administrado e conduzido a pa-
drões de excelência do seu funcionamento, não só do indivíduo, mas também
da população.

Tomando o desejo como fundamento da experiência sexual, o indivíduo
deixa de compreender seus atos como certos ou errados, lícitos ou ilícitos, isto
é, como virtudes ou defeitos, como valores morais que têm por princípio os
códigos sociais ou o cuidado de si. Os indivíduos, ao associarem o si mesmo à
verdade do desejo, passam a se reconhecer a partir das vicissitudes da econo-
mia do prazer. Trata-se aí da produção infinita da rede de variantes sexuais.
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Daí Foucault ressaltar o caráter médico da experiência do sexual próprio da
nossa sociedade. A sexualidade tornou-se um problema da ordem da saúde
mental e passou a ser julgada em termos de normal/anormal. Nesse sentido,
são valores próprios das ciências médicas e biológicas, implicando, assim, uma
normalização da ação e, conseqüentemente, uma “desmoralização” do sexual.
Como diz Morey, a maior irritação de Foucault a respeito da nossa sociedade é
a confusão entre normal e moral, “da passagem de uma moral da virtude para
moral proposta como progresso” (1995, p 121). Ora, na medida em que os
problemas do homem dizem respeito à normalidade, as práticas sociais são
preponderantemente exercícios médicos. Há, portanto, uma generalização da
racionalidade e da intervenção da medicina. O pensamento médico extrapola
os limites do espaço clínico, estendendo-se ao longo do tecido social, tornando
as diferentes instituições homogêneas em suas técnicas e funções de regulação
social – corrigir, qualificar, prevenir, eventualmente curar, adaptar, individua-
lizar, tornar o indivíduo útil, produtivo e funcional; daí uma identidade entre
prisões, escolas, fábricas, famílias. Também o problema da gestão do sexual
torna-se uma questão eminentemente do Estado, como instância política e
social nas funções de defender a sociedade dos riscos à vida. Com isso, é pos-
sível afirmar que a sociedade contemporânea tende a um processo de
medicalização e, dessa forma, a um reducionismo dos sentidos das experiências
do homem, pois como assinala Ewald: “a medicalização substitui a socializa-
ção: quando não se faz mais greve se vai ao médico” (1997, p. 210).

A questão fundamental inaugurada por Foucault é que a experiência do
homem de caráter eminentemente político e social assumiu hoje um sentido
normativo; na verdade, a racionalidade médica socializou-se e se politizou.
Em outros termos, não é que a excessiva preocupação com a normalidade e a
saúde seja a causa da despolitização das relações sociais, mas a vida em si
mesma, como realidade natural e normativa, é o terreno no qual estabelece-
mos relações conosco, relações sociais e políticas – daí a afirmação de Foucault:
“No Estado moderno, com efeito, a integração marginal dos indivíduos à utili-
dade do Estado não toma a forma da comunidade ética característica da cidade
grega” (1988, v. IV, p. 820).

Considerando essa forma de experiência de si como sujeito de uma certa
modalidade sexual, Foucault diferencia a nossa sociedade medicalizada de uma
sociedade jurídica, na medida em que em uma sociedade normalizadora trata-
se da constituição de sujeitos empíricos, diferentemente de uma sociedade
jurídica, na qual os indivíduos adquirem o estatuto de cidadãos pela relação
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aos códigos civis.Os escritos foucaultianos A história da loucura, O nascimen-
to da clínica, As palavras e as coisas e Vigiar e punir tratam da constituição do
sujeito empírico, que define o indivíduo na sociedade moderna. Esses estudos
examinam a definição da experiência de individualização como experiência
corporal. Como salienta Armstrong, a maior contribuição de Foucault sobre o
tema do indivíduo é a tese de que “a individualidade não é uma simples idéia,
mas sua concreta realização na facticidade do corpo” (1994, p. 22).

Portanto, a partir de uma racionalidade normalizadora, a consciência de
ser indivíduo caracteriza-se como uma experiência concreta de si como totali-
dade organizada em relação com o mundo, sendo efetivada a consciência de
uma pertença social, na mesma forma como se reconhece a pertença à espécie
humana, a uma raça. O indivíduo porta na sua empiria, na sua corporeidade,
os traços de sua singularidade e de sua sociabilidade. Nesse sentido, a grande
contribuição de Foucault é a de reconhecer a dimensão propriamente política
e social dessa experiência de natureza corporal, conforme suas afirmações a
respeito de seus trabalhos: “O que procuro é tentar mostrar como as relações
de poder podem entrar materialmente no interior do corpo sem terem de ser
vinculadas às representações do sujeito” (1977, v. III, p. 231). Não se trata,
desse modo, de ideologias políticas, de consciência política. Assim, a análise
foucaultiana não parte da noção de soberania social, na qual o indivíduo moral
e jurídico se orienta pelos códigos de conduta que definem o permitido e o
proibido, o certo e o errado, o justo e o injusto. Foucault examina a genealogia
do sujeito no domínio do biopoder pela referência às normas em torno das
quais a vida do indivíduo se define.

Talvez não seja um erro afirmar que podemos distinguir, nos vários es-
tudos de Foucault, três estatutos da subjetividade: o sujeito jurídico, o sujeito
normal/anormal e o sujeito do cuidado de si. O primeiro se constitui pelo con-
trato social e a organização de uma sociedade política soberana; o segundo é
produzido pelas tecnologias de normalização e, por fim, o sujeito do cuidado
de si, que remonta à polis e ao império heleno-latino, que Foucault sugere
para a sociedade contemporânea como saída da normalização.

Devemos dizer que o tema da subjetividade como cuidado de si foi aborda-
do por Foucault, em seus escritos sobre a história da sexualidade, com relação à
cultura grego-romana, não tratando aí sobre uma prática do cuidado de si na
atualidade. Foucault não pretendia, como esclarece Veyne (1986), renovar a
moral grega, uma vez que os problemas e as formas de lidar com eles são
diferentes. No entanto, Foucault achava possível, ressalta Veyne, que um
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aspecto dessa moral, qual seja, o trabalho de si consigo, adquirisse um sentido
atual, o que constituiria o caráter propriamente de resistência contra os perigos
de uma individualização normalizada: “o si é a nova possibilidade estratégica”
(p. 471-472). Assim, conforme observa Ortega (2001), para Foucault, o estudo
da antiga ética ultrapassa interesses unicamente históricos, constituindo um
programa ético-político, uma vez que implica a problematização do modelo de
vida do homem hoje.

Supomos que para Foucault o sexo na nossa sociedade é problemáti-
co pelo fato de dizer respeito a um perito especializado na verdadeira rela-
ção entre o sujeito, o seu desejo e a sua sexualidade, e não aos cuidados
constantes, diários, do indivíduo com seu prazer, suas ações e desejos. Neste
sentido, trata-se da dimensão ética de uma prática da liberdade que impli-
ca a criação e a invenção de si mesmo como sujeito. Isto é diferente de
uma concepção da subjetividade como efeito de um processo de liberação
do desejo intrínseco. Pressupõe-se, a partir desse ponto de vista, que há
uma realidade prévia, e que por alguma razão – política, econômica, social,
estrutural – passa por um processo de cifras, devendo, dessa maneira, ser
decifrada. Então, liberdade é a manifestação plena de uma natureza livre
de forças coercitivas, como é o caso da idéia dominante, no nosso meio
científico e médico-psicológico, a respeito da sexualidade, em relação à
qual é unânime a afirmação: “é preciso liberar a sexualidade”. Eis o senti-
do de prática de si como exercício de liberação, como descoberta e realiza-
ção do que se é. Essa tecnologia da identidade adquire o significado de
uma luta política de afirmação do que se é, da liberação de si mesmo como
realidade intrínseca, que se define, fundamentalmente, na nossa socieda-
de, pela especificação da natureza sexual. Daí a obrigação de assumir uma
identidade sexual, como prática política de afirmação de si mesmo como
sujeito desejante, assim como ressalta Foucault a pergunta: “‘Qual ser se-
xual és tu?’ torna-se inevitável” (1982, v. IV, p. 662). Podemos citar os
movimentos homossexuais como exemplo da luta política característica de
nossa sociedade.

O cuidado de si implica uma prática de subjetivação que é menos uma
descoberta de si do que uma invenção de si, que enfatiza menos o desejo como
fundamento racional das ações do que a criação de si como sujeito da própria
ação. Trata-se, pois, de uma relação de si consigo, que não consiste em uma
sucessão de identificações consigo mesmo, mas de um trabalho incansável de
construção de si mesmo.
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 Podemos dizer, em conformidade com as análises de Birman (2000) – a
propósito de uma possível interlocução entre psicanálise e o projeto histórico
e filosófico de Foucault – de se reconhecer a diferença entre essas duas formas
de experiência de si como sujeito de sua própria conduta. Uma que diz respei-
to a uma relação de si como um saber de si, uma relação de si a partir da
verdade do querer e do fazer, e outra que é uma relação ética do indivíduo
consigo mesmo, referente aos cuidados de si consigo, de modo a se consti-
tuir e a se inventar como sujeito. Acreditamos que uma incursão pela obra
foucaultiana, a partir de um interesse na psicanálise, possibilita o revigorar
do posicionamento freudiano fundamental, qual seja, a recusa de uma teoria
a priori do sujeito.
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

The purpose of this paper is to analyze the experience of one’s own sexuality in our
society, in the light of the historical-philosophical perspective of Michel Foucault. The
paper aims to explain, in detail, the modes by which individuals are formed as sexual
subjects, by looking at normalizing social practices and non-repressive practices. The
paper deals with analyzing the dominance of the experience of the subject of desire, in
which, the forms of individuality and of sociability which characterize contemporary culture
are defined. This study also examines the specialty of psychoanalysis of the inner self
(being) in this ethnic-political context from which, the mode of articulation between subject,
desire and sexuality is established.
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