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RESUMO 
Partindo do conceito de “estética da existência”, proposto pelo filósofo Michel Foucault 
(2003; 2009) enquanto modo de operar uma vida como obra de arte, o artigo explora a ideia 
nele sugerida de “escrita de si”, aqui aplicada para realizar outras possibilidades 
performativas. Nesse sentido, reflito sobre uma experiência pessoal através de uma série de 
obras processadas entre 2008 e 2013 — período no qual escrevo como meio de registro 
artístico e consequente construção de relatos autobiográficos, tanto expostos em minha tese 
de doutorado quanto em performances de leituras públicas.    
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ABSTRACT 
Starting from the concept of "aesthetics of existence" proposed by the philosopher Michel 
Foucault (2003; 2009) as a way of operating a life as a work of art, the article explores the 
idea suggested in it of "self-writing" applied here to other performative possibilities. In this 
sense, I reflect on a personal experience through a serie of works processed between 2008 
and 2013 — a period in which I write as a mean of artistic recording and the consequent 
construction of autobiographical accounts, both exposed in my doctoral thesis, as well as in 
performances of public readings. 
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Para além das intenções de registrar um fato na arte, o escrever-se através da obra 

é mesmo um dispositivo de aproximação entre ato e sujeito artista — par antes 

ameaçado, quando não cindido pelas prerrogativas racionalistas do projeto 

modernista. Isto porque o circuito de movimentos próprios da escrita (pensar, refletir 

e meditar sobre o que dizer) tende a inserir o fazer do artista numa teia de 

questionamentos éticos pelos quais a própria noção da arte é posta em xeque, de 

modo que outras formas de operar a vida de artista são necessariamente acionadas. 

Essas proposições, quando instigadas pela filosofia de Michel Foucault, sobretudo 

através do conceito de “estética da existência”, encontram um profícuo campo de 

possibilidades ao exercício dessas outras formas do viver artístico — operar já 

evocado na questão seminal desse conceito:  

O que me surpreende é o fato de que, em nossa sociedade, a arte 
tenha se transformado em algo relacionado apenas a objetos e não a 
indivíduos ou à vida [...]. Mas a vida de todo indivíduo não poderia 
ser uma obra de arte? Por que uma mesa ou uma casa são objetos 
de arte, mas nossas vidas não? (FOUCAULT apud DREYFUS, 
2010, p. 306). 

Da vida como obra: notas introdutórias 
Exercida na Antiguidade grega e greco-romana (séc. IV a.C. e séc. I-II d.C.), como 

uma tékhne toû bíou (arte de viver), a vida como obra de arte é reconhecida por 

Foucault como o centro da experiência moral grega. O que lhe interessou nessa 

tékhne é a partir dela ser possível entender por moral a busca de uma ética pessoal, 

e não somente a obediência a um sistema de regras.  

Pela tékhne toû bíou, adquire-se o domínio de si (enkratéia) e, com isso, a 

capacidade de conduzir a si mesmo. Portanto, trata-se de uma experiência de 

sujeição que não implica no assujeitamento às técnicas e disciplinas normativas, 

mas, sim, na aplicação de maneiras mais autônomas, através de práticas de 

liberdade. Assim, por ser operada através de práticas de autoformação do sujeito, 

pela arte de viver, realiza-se um exercício sobre si mesmo e disso se elabora, se 

transforma e atinge um certo modo de ser. Este modo de ser denominado de êthos, 

que se trata da liberdade enformada no sujeito, é o que os gregos entendiam por 

ética. Nesse sentido, Foucault explica: 

O êthos de alguém se traduz pelos seus hábitos, por seu porte, por 
sua maneira de caminhar, pela calma com que responde a todos os 
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acontecimentos. Esta é para eles a forma concreta da liberdade; 
assim eles problematizavam sua liberdade. O homem que tem um 
belo êthos, que pode ser admirado e citado como exemplo, é alguém 
que pratica a liberdade de uma certa maneira (FOUCAULT, 2006a, p. 
270). 

São essas práticas, capazes de realizar um belo êthos, que delineiam, em grande 

parte, o campo de investigação sobre o conceito de “estética da existência”. Em seu 

conjunto, são nomeadas de práticas de si (ou técnicas de si) e tratam-se de 

exercícios que não são invenções individuais, mas, sim, esquemas encontrados em 

uma cultura e que são propostos aos indivíduos, seja pela sociedade ou pelo seu 

grupo social. Nesse contexto, a escrita tem uma importância diferenciada entre as 

práticas de si, o que Foucault ressalta através da sua leitura dos filósofos dos 

séculos I e II, período de difusão da estética da existência e no qual ele identifica 

uma “cultura de si” (FOUCAULT, 2009).  

Da escrita de si: aspectos de uma tékhne toû bíou 
Para Plutarco, a escrita opera uma função a qual nomeia de etopoiética, o que 

significa dizer que a escrita transforma a verdade em êthos. Assim é que na escrita 

ocorre a elaboração dos discursos recebidos e reconhecidos como verdadeiros, em 

princípios racionais de ação. Já Epicteto evidencia a estreita relação entre leitura e 

escrita, e nos escritos de Sêneca fica claro o quão importante são na sua escrita 

tanto a relação consigo quanto a relação com o outro. Também para Sêneca, ao 

escrever, implanta-se na alma o que foi lido e disso se cria o hábito de assimilação 

do que se pensa1.  

Esse aspecto relacional da escrita contribui para a sua prática se tornar um 

fenômeno cultural no início da Era Cristã, algo que também decorre por se exercitar 

a escrita através de dois lugares, sendo estes os “hupomnêmata” e a 

correspondência (escrita epistolar). É preciso ressaltar a importância dos locais 

desse exercício, pois tanto dão a forma quanto expressam a escrita de si do período.  

Os hupomnêmata podem ser apreendidos como cadernetas pessoais de anotações. 

Em seu sentido técnico, são livros de contabilidade, registros públicos, cadernetas 

que servem para lembretes. Mas é como livro de vida, guia de conduta, que ele se 

torna comum a todo público culto do período greco-romano. A descrição de si no 

desdobramento da própria vida intervém muito pouco nessa escrita. Antes é dada 
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forma a uma memória material das coisas lidas, ouvidas ou pensadas. É que nos 

hupomnêmata o que se escreve são citações, fragmentos de obras, exemplos e 

ações, e tudo que possa se constituir em um material que se possa ler, reler, 

meditar, conversar com os outros. Assim é que os hupomnêmata cumprem uma 

função muito precisa: põem em relação a tensão entre a tradição do já dito e 

reconhecido e a ética do cuidado de si. E isso ocorre pela reunião dos discursos 

fragmentados e transmitidos pelo ensino, pela escuta e pela leitura, enquanto meio 

de relação consigo.  

A escrita epistolar é destacada por Foucault através de uma carta de Marco Aurélio 

a Frontão2 na qual reconhece, sob o fundo da relação de afeição entre eles, um 

exemplo de “relato de si através do dia” (FOUCAULT, 2006b, p.195). Este relato, por 

sua vez, emerge de exames de consciência noturno e diurno referidos pela 

expressão “descarregar o fardo” — o que significa retomar o seu dia e escrever para 

si mesmo. Contudo, já que os elementos desse dia são descritos por Marco Aurélio 

também para prestar contas a Frontão, ele escreve tão somente aquilo considerado 

conveniente relatar. Assim, a narrativa discorre sobre um dia semelhante a todos os 

outros dias e demonstra não a importância de uma atividade, mas, sim, a qualidade 

de um modo de ser — aspecto marcante dessa escrita. 

Se for possível delimitar uma característica fundamental da escrita de si nesse 

período, esse modo de “prestar contas” ao outro cabe de exemplo. Isso porque, 

através dele, em sua distância da prestação de contas do relato confessional cristão 

presente na escrita dos diários pessoais, um importante aspecto dessa cultura é 

ressaltado: a questão comumente referida pela oposição de uma “exterioridade 

pagã” em relação a uma “interioridade cristã”.  E nesses séculos I e II da Era Cristã, 

quando o domínio de si (enkratéia) é posto no centro da relação consigo e se torna o 

elemento privilegiado da constituição ética, tal questão, através da escrita de si, bem 

pode ser apreendida no escrever de Foucault sobre tal oposição: 

O que se chama de interioridade cristã é um modo particular de 
relação consigo que comporta formas precisas de atenção, de 
suspeita, de decifração, de verbalização, de confissão, de auto-
acusação, de luta contra as tentações, de renúncia, de combate 
espiritual, etc. E o que é designado como “exterioridade” da moral 
antiga implica também o princípio de um trabalho sobre si, mas sob 
uma forma bem diferente [...] (FOUCAULT, 2003, p. 60). 
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A escrita como performance e a performance como escrita  
É na esteira dessa questão que intuo haver uma via de amplificação da atitude 

artística através de uma experiência diferenciada de escrita, cujas chaves podemos 

acessar na proposta da “escrita de si”. Mas antes é preciso atentar para a 

importância da genealogia operada por Foucault, pois assim entendemos que o 

passado lhe interessa na medida em que emerge como via de reflexão do nosso 

presente histórico, pois,  

[...] de um ponto de vista filosófico estrito, a moral da Antiguidade 
grega e a moral contemporânea nada têm em comum. Em 
contrapartida, se tomamos o que estas morais prescrevem, impõem 
e aconselham, elas são extraordinariamente próximas. É preciso 
fazer aparecer a proximidade e a diferença e, através de seu jogo, 
mostrar de que modo o mesmo conselho dado pela moral antiga 
pode funcionar de modo diverso em um estilo contemporâneo de 
moral (FOUCAULT, 2006a, p. 257). 

Na escrita de si, o que é posto em jogo é a relação sujeito-mundo, ou melhor, corpo-

ambiente, num processo de ordem imanente que ativa a exterioridade necessária a 

toda atitude crítica. Entende-se, portanto, que a complexidade deste modo de 

escrever a si mesmo se faz nas exigências da sua prática.  

De certo modo, foi em busca de exercitar essas complexidades que, em 2013, 

concebi o projeto “Nós errantes: escritos de existência + falas de um artista”. Neste, 

o que ponho em jogo é uma ação: a fala do artista (minha fala) — obra proposta 

para leitura em ambiente com projeções de vídeos e distribuição de 

livretos/cadernetas com escritas de artista [minha escrita]. O duplo objetivo do 

projeto foi a execução gráfica de uma série de cinco pequenas publicações (livretos 

de artista) e exposição exploratória dos seus conteúdos (texto e imagem), através da 

apresentação pública de cinco performances/palestras.  

Já quanto a sua motivação conceitual, a articulação entre as publicações e 

performances se constituiu através do processo artístico “plus ultra”, pelo qual 

atravessei paisagens de cidades do Brasil em um barco a remo/skiff. Assim, tanto o 

conteúdo apresentado nas publicações (livretos de artista) quanto nas projeções 

durante as performances/palestras foram fragmentos escolhidos em meio à 

produção surgida no correr dos sete anos do projeto (2006-2013). Também, nesse 
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sentido, as performances/palestras se realizaram em cinco cidades antes já 

atravessadas pelo meu barco, sendo estas Belém (PA), Brasília (DF), Vitória (ES), 

Salvador (BA) e Recife (PE).   

Considero, entre as resultantes de plus ultra (remadas, obras, exposições, etc.), a 

tese de doutorado por mim realizada entre os anos de 2008-2012 e de título “Plus 

ultra: O corpo no limite da comunicação” a que mais se aproxima do inventivo e 

indissociável par limite/transgressão motivador inicial da obra3. No projeto “Nós, 

errantes (...)”, essa tese ressalta em importância, pois dela foram extraídos os 

conteúdos expostos nas publicações (livretos de artista), ou seja, os referidos 

escritos de existência. Nesse contexto, o relato do vivido no caleidoscópio imagético 

das paisagens atravessadas em plus ultra problematiza o operar da relação entre 

arte e empenho de fazer da vida uma obra em processar contínuo. Assim, todo um 

trabalho, todo um esforço se volta ao entendimento de uma estetização da 

existência enquanto um modo de subjetivação singular, capaz de reanimar utopias, 

criar heterotopias e cultivar um solo fértil para a invenção de outras possibilidades de 

mundo.  

Ao longo do desenvolvimento da tese, realizei diversas séries de exercícios de 

escrita de si. Disso fui apreendendo essa escrita não como um exercício centrado 

em intenções autobiográficas reveladoras, mas antes como uma escrita que negava 

buscar origens ou justificativas de vir a ser. Principalmente porque as tentativas de 

respostas através da sua incessante exterioridade sempre apontaram para desvios, 

abismos, situações-limite, jogos de verdade ocorridos tanto em searas paradisíacas 

quanto em campos minados: locais onde sujeitos se praticam. Trata-se mesmo de 

questões que aguçam o comprometimento ético e, mais especificamente, com o 

exercício da arte pela exposição de um modo de vida. 

Ao espalhar tais pensamentos e indagações filosóficas por uma quase panfletagem 

de uma tese de doutorado, bem como ao realizar a leitura desses textos escolhidos 

e fragmentados para compor os “livretos de artista”, foi como retomei o sentido 

transgressor da (minha) vida de artista: plus ultra — remar no seco, em solo firme, e 

buscar na palavra, no enfrentamento público pela exposição de variadas abordagens 
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em torno de um acontecimento, a via do fazer arte através da escrita e da fala que 

retoma a voz. 

O outro em uma escrita de existência 
Em síntese, a proposta do processo artístico plus ultra é o emendar contínuo de 

cidades através de uma obra em vídeo. Para este fim, a sua principal atividade é a 

captação de imagens obtidas das paisagens urbanas em meio ao curso d’agua no 

deslizar do barco a remo. Ao engendrar tal operação, aparentemente de tão poucos 

artifícios, não supunha o alcance do processo no que se refere ao ampliar do seu 

conceito quando este se imbrica à vida de maneira tal que a arte se torna indistinta 

de grande parte das ações cotidianas. 

De certo, esse não saber desvelado na tessitura do processo reverbera pelas 

diferentes vias de acessar o projeto artístico plus ultra nos cinco livretos da coleção 

Nós, Errantes. Isso porque cada qual dessas vias é um exercício de escrita 

diferenciado, seja por razão do ponto de vista tomado, seja pelas temáticas 

operadas, seja pelo exercício estilístico da escritura, seja pelas afetividades em jogo, 

etc. Desse disparatado operar autobiográfico, busquei dar a ver as multiplicidades 

evocadas ao corpo na nossa atualidade e, não à toa, dei vazão às metáforas e ao 

combate de forças em busca de formas, de modos de vir a ser.  

Esse olhar nos olhos dos vários rostos de seu único corpo, por sua vez, tem como 

efeito inicial o incômodo da dúvida sobre se é mesmo possível um escrever sobre si 

mesmo. Tal questionamento, de certo modo, foi abordado por Judith Butler (2015) 

em sua reflexão ética sobre o outro presente no relato de si mesmo afirmando a 

interpelação como fundante do relato: 

Faço um relato de mim mesma para ti. Além disso, a cena de 
interpelação, que poderíamos chamar de condição retórica da 
responsabilidade, significa que enquanto estou engajada em uma 
atividade reflexiva, pensando sobre mim mesma e me reconstruindo, 
também estou falando contigo e assim elaborando uma relação com 
um outro na linguagem (BUTLER, 2015, p.70).  

Cabe ressaltar que Foucault manteve-se reativo à empreitada autobiográfica mesmo 

quando de sua apreciação à prática da escrita de si, que, como já dito, se destaca 

no conceito de estética da existência. Contudo, também é preciso atentar ao que 

seu biógrafo póstumo (Eribon,1990) propõe quando afirma advir da trajetória inscrita 
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pelo campo de atuação do sujeito, ou seja, da vida refletida na exterioridade das 

relações humanas, a verdadeira possibilidade para uma biografia. Não estaria 

também a escritura de uma vida outra, a escrita do biógrafo, motivada por uma 

fantasmática interpelação?  

Escritos + falas de uma artista  
O período de três anos de escritura dos textos da tese possibilitou o devaneio e a 

não objetivação dos conteúdos, de modo que, ao chegar o momento de editá-los 

para um leitor de fato desconhecido, realizei uma remontagem dos conteúdos por 

justaposição formal, tal como editei o vídeo plus ultra. A seguir, apresento uma 

síntese dos conteúdos de cada qual dos livretos, bem como fragmentos de textos 

escolhidos e comumente lidos nas performances/palestras. 

O primeiro e o segundo livreto trazem textos escritos na fornalha do acontecimento, 

quando, em 2009, remei em cinco cidades nas cinco regiões do Brasil. Por isso, 

levam o mesmo título — “As travessias errantes de uma artista atleta” — 

diferenciados por duas partes. Na primeira parte, de subtítulo “Os preparativos”, meu 

corpo é exposto em suas dificuldades de performance atlética. Trata-se de textos 

escritos um pouco antes das remadas, na suspensão do acontecimento e não raro 

explicitam as dúvidas, dores e alegrias de ser mais artista do que atleta: 

A pergunta que me faço, incansavelmente, desde o início do projeto 
plus ultra é: Com qual corpo remo? Esse ritornelo indagador domina 
meus pensamentos, sobretudo, quando uma momentânea 
taquicardia faz escutar o tambor que carrego dentro de mim: 
chamado tribal para o ferver dos ossos, esticar da pele, até aflorar no 
esbugalhar dos olhos, no arfar das narinas e alargar da boca. Mas de 
súbito, assim como começa o barulho, também tudo retoma a rítmica 
quase silenciosa de um ritual de sacrifício — e daqueles que 
antecede uma guerra (DUARTE, 2013a, p. 32).    

Já na segunda parte, de subtítulo “O acontecimento”, pendurada em limites, Plus 

ultra ocorre: chega então o momento de errar, e vagueio por paisagens enquanto 

escrevo o que vivo entre águas e em margens de cidades: 

Ao entrar na hiper dimensão amazônica, a princípio, sou tomada por 
um mal-estar, como um pressentimento de que não farei meu 
trabalho. Depois de algumas horas percebo o motivo dessas 
sensações, sendo esse, tão somente, o contato com o inabarcável. 
Por mais que eu siga remando e remando, mantenho a sensação de 
não sair do lugar. E fico assim, até me render ao tempo do rio e seus 
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instantes de distâncias. Nos vídeos, esses momentos são vistos pela 
repetição das volutas que delineiam o espelho negro, sobre o qual, 
aqui remo (DUARTE, 2013b, p. 11).  

No terceiro livreto, de título “Artistas & atletas; o remo e a cidade”, a intrínseca 

relação entre o remo e a cidade, evidenciada nas travessias do segundo livreto, é o 

motivador do conteúdo, mas agora posto através de uma exposição heteróclita de 

informações. Trata-se tanto de uma pesquisa que circunda o remo quanto de relatos 

do vivido no empreendimento de um projeto artístico. A exterioridade evidencia-se 

nas metáforas alusivas aos jogos de poder presentes na arte e no esporte: 

Os esforços artístico-atléticos de Plus Ultra, em suas travessias 
terrestres, de certo modo, assemelham-se ao capengar de um barco, 
seja contra, seja a favor do vento. Por vezes, este barco fica tão 
pesado que já não pode deslizar, não até que chegue o momento de 
outra aportagem. É quando, fixo por uma âncora invisível, o barco 
somente ondula nas ondas quebradiças de um cais. Difícil não ser 
assim, pois um barco não flutua indiferente às forças que o 
agenciam. Forças selvagens, não raro perigosas, capazes até de 
partir um skiff ao meio, tornando seu fino casco, cacos a boiar na 
deriva de correntezas. É quando o skiff se transforma em incômodo 
resíduo — algo que já não cumpre uma função (DUARTE, 2013c, p. 
4).   

O quarto livreto, “O rio do meu remar / A garagem, seus corpos + carnificina”, 

apresenta Plus ultra no seu limiar, ou seja, no aprendizado do remo. Aparente 

momento de confissão marcado pelo esforço de constituir uma atitude crítica acerca 

do vivido. Na primeira parte, os estímulos da boa saúde iluminam “O rio do meu 

remar”, e sou acolhida pela paisagem da cidade do Recife: campo de ação que 

aparenta um sol que nunca se põe. Paisagem-jogo que logo se imbrica a outra que 

pode ser seu oposto, não fosse esta o lugar onde me tornei uma artista-atleta: a 

garagem de um clube de remo. Paisagens outras, postas enquanto experiência das 

fissuras relacionais entre texto e imagem.  

E assim um mundo se reinventa na beira da maré: alinhavados 
enviesados bordam relações ancestrais feitas não pelo esporte em 
si, mas antes pelas camadas de acontecimentos que nos trazem até 
as bordas de mais uma cidade. Com o tempo, e com essas 
conversas entrecortadas por risos altos, por vezes olho o Capibaribe 
como um mitológico Deus a enfrentar (DUARTE, 2013d, p.8). 

O início de plus ultra é dado sob forte tensão no campo das relações 
pessoais. Chego a pensar que o clima intimidador, sem trégua nem 
ao mais discreto dos meus gestos, seja característico da conduta 
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atlética de confronto ao outro. Mas não demoro a entender que a 
constante vigilância sobre mim seja uma das expressões do 
incômodo causado pela presença feminina nos treinos (DUARTE, 
2013d, p.18). 

Sinto o limite da minha FALA e tento outra FALA pela escrita, que 
aqui também não FALA. Recorro a FALA-IMAGEM e faço dessa 
FALA o meu FALO: membro ausente, mas presente quando FAÇO 
IMAGEM. Será este o sentir de um membro fantasma? Hipótese 1: 
FALO-IMAGEM, que não é visto quando FALO, mas quando FALO-
VAGINA sou vista FALAR (sendo apenas assim, NÃO-FALO). 
Hipótese 2: Somos feitos de VAGINAS e FALOS, por vezes visíveis, 
por vezes formas-fantasmas (sendo assim, apenas FALO). Contra-
hipótese: FAÇO = IR mais além do FALADO (DUARTE, 2013d, p. 
41). 

Por fim, o quinto livreto, “A boca do mar”, apresenta os textos desenvolvidos em 

período posterior à série de remadas expostas nos dois primeiros livretos. Momento 

quando escolho temporariamente parar de remar para me dedicar às atividades de 

pesquisa do doutoramento. Desta situação, que reconheço estar remando no seco e 

denomino “a boca do mar”, emerge, através de uma escrita de si, a exposição do 

meu exercício da arte enquanto modo de vida: 

EXTRAVAGÂNCIAS (I). Meu prazer é atravessar o dourado de vários 
espaços e outros tempos que não seja o mesmo espaço tempo do 
meu ordinário relógio. Se quixoteei? Quem dera mergulhar naquelas 
ordens de pensamento. Quem dera... Viver o risco de ficar à vontade 
e afirmar: Estou em casa! (DUARTE, 2013e, p. 17). 

Nós, Errantes! 
Para Foucault, a ética é a prática refletida da liberdade, de modo que ele põe a 

relação entre liberdade e ética nos seguintes termos: “A liberdade é a condição 

ontológica da ética. Mas a ética é a forma refletida assumida pela liberdade” (2006a, 

p. 267). Partindo dessa declaração, entende-se o interesse que emerge na sua 

filosofia acerca de estilos, de modos de existência, pois se trata de uma 

reverberação dos comprometimentos individuais com o exercício da liberdade e a 

consequente exteriorização de uma verdade de vida — motivo atrator da sua 

descida genealógica à Antiguidade.  

Hoje entendo que, ao me manter neste explorar das resultantes da experiência 

alargada e contínua de um processo já ocorrido, insisto na busca pelo desdobrar de 

outras vivências, agora pela justaposição de diversas ações voltadas a pôr em 

relação a metáfora do (meu) remar e as atitudes do cotidiano. É fato que o escrever 
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sobre si mesmo, quando entendido pelos termos éticos propostos por Foucault e 

autores que revisam criticamente seu legado, provoca uma transformação do si-

mesmo da qual não há retorno, pois decorre de um encontro com o outro (BUTLER, 

2015). Portanto, é preciso sempre retomar um precedente para operar a função 

etopoiética e que é mesmo o grande desafio de uma escrita de si: lançar-se ao lugar 

do outro e disto escolher o que lhe convém, o que lhe é preciso para a escrita se 

fazer apreender. Esse arriscado movimento, que aqui nomeio de entrega errante, é 

também pensado por Judith Butler ao contextualizar as implicações éticas presentes 

no relato de si mesmo, ao que ela assim conclui: 

Talvez seja ainda mais importante reconhecer que a ética requer que 
nos arrisquemos precisamente nos momentos de desconhecimento, 
quando aquilo que nos forma diverge do que está diante de nós, 
quando nossa disposição para nos desfazer em relação aos outros 
constitui nossa chance de nos tornarmos humanos. Sermos desfeitos 
pelo outro é uma necessidade primária, uma angústia, sem dúvida, 
mas também uma oportunidade de sermos interpelados, 
reivindicados, vinculados ao que não somos, mas também de sermos 
movidos, impelidos a agir, interpelarmos a nós mesmos em outro 
lugar e, assim, abandonarmos o “eu” autossuficiente como um tipo 
de posse. Se falamos e tentamos fazer um relato de nós mesmos a 
partir desse lugar, não seremos irresponsáveis, ou, se o formos, 
certamente seremos perdoados (BUTLER, 2015, p.171). 

 

Notas 
1 Plutarco, Epicteto e Sêneca são filósofos dos séculos I e II cujas ideias foram fundamentais para Foucault 
propor seu entendimento da moral do mundo antigo através de uma estilística da existência. 
2 No curso “A hermenêutica do sujeito”, em sua segunda hora da aula de 27 de janeiro de 1982, Foucault faz a 
leitura minuciosa da carta 6, de Marco Aurélio a Frontão (2006b, p. 195). Esta carta também será a principal 
condutora das análises sobre a escrita epistolar presente nas abordagens da escrita de si. Ver: FOUCAULT, 
Michel. A hermenêutica do sujeito. Tradução de Marcio Alves da Fonseca e Salma Tannus Muchail. 2. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2006.  
3 O sentido do verbo transgredir, ou seja, passar além de, é o motivo da nomeação plus ultra (mais além).  
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