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“C’est le labyrinthe qui fait le Minotaure: non l’inverse” 

Michel Foucault 

1. Deslocamentos: “somos todos neo-kantianos”?

“Somos todos neo-kantianos”, afirma Foucault em um texto de 1966, inscrevendo seu pensamento 

no interior da tradição crítica. No entanto, a resposta kantiana à questão acerca da “possibilidade de 

um conhecimento verdadeiro”, intrinsecamente ligada à distinção entre o empírico e o 

transcendental, é claramente negada por Foucault. Assim, qual poderia ser “o significado desta 

retomada da questão crítica? Sobre quais objetos ela deve se apoiar? E como analisá-la?” (HAN, 

1998). Na tentativa de reformular as bases da questão crítica, seu pensamento parece estar animado 

por duas exigências. “Fazer eco do questionamento kantiano”, porém “escapar à configuração 

antropológica à qual este deu nascença”. Essas exigências deslocam duplamente a questão. Em 

primeiro lugar, a partir de um anti-humanismo que “se recusa sistematicamente a tomar como ponto 

de partida uma análise do sujeito, quer seja empírico ou transcendental”, sendo insuficiente definir 

as condições a priori do conhecimento com base em uma descrição das faculdades humanas (HAN, 

1998). Em segundo lugar, a partir da orientação histórica de sua formulação do tema do a priori: 

Ao caráter por definição a-histórico do a priori kantiano; assim como à trans 
historicidade de sua contrapartida husserliana; Foucault opõe a hipótese 
paradoxal de um a priori inscrito na história, que se transforma com ela, e 
que, porém, à sobrepõe de uma certa maneira, definindo as condições de 
possibilidade a partir das quais o saber de uma época pode e deve se 
formar (HAN, 1998). 

Assim, por um lado, a análise kantiana seria insuficiente na medida em que é necessário algo mais do 

que simplesmente esboçar uma descrição das faculdades humanas e do seu mecanismo de 

constituição de “todo saber possível”. Para Foucault, é preciso dar um passo além e colocar essa 

questão sobretudo em relação às suas condicionantes históricas. Ou seja, referir a verdade a um 

contexto específico na qual emerge. Assim, poderíamos talvez dizer que essa seria uma “correção” 

de traços hermenêuticos que situaria a “experiência da consciência" (Erfahrung) a partir da 

“vivência" (Erlebnis). No entanto, na medida em que há um imperativo anti- humanista em questão, 
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essa “situação" não se dá em torno da experiência de doação de sentido por parte de um sujeito 

hermeneuticamente localizado. Ela procura destituir o sujeito mesmo de sua posição central. Além 

dos dois deslocamentos anteriormente apontados, poderíamos adicionar, retrospectivamente, pelo 

menos mais um, tendo em vista os desenvolvimentos posteriores da obra de Foucault. Se o objetivo 

da arqueologia se resumiria a recompor as condições de possibilidade do conhecimento a partir 

desse duplo deslocamento, o que a aproxima claramente do estruturalismo, o projeto genealógico 

redefine a questão, na medida em que a tarefa passa ser a de abordar as relações entre verdade e 

subjetivação. Relações essas que seriam mediadas por um aparato normativo ou disciplinar. Assim, 

haveria uma “passagem da interrogação arqueológica sobre as condições de possibilidade nas quais 

um sujeito pode dizer a verdade à ideia genealógica segundo a qual a verdade é ela mesma a 

condição de possibilidade da constituição de si como sujeito” (HAN, 1998). 

No entanto, se levarmos em conta, também de modo retrospectivo, o modo como Foucault relê sua 

obra a partir de uma visão de conjunto, seria mais coerente dizer que essa transposição não deve ser 

vista como uma ruptura com a abordagem anterior, mas como sua complexificação. Nesse sentido, à 

questão acerca das condições históricas de possibilidade do conhecimento verdadeiro pode-se 

adicionar outra, acerca das condições históricas da emergência de uma “forma de subjetividade”, 

que aparece em relação com “domínios de saber” e “mecanismos de poder”. Assim, através da 

junção destes “três eixos” em torno dos quais gira a obra de Foucault, em uma “leitura espacializada” 

como sugerida por Thomas R. Flynn (2005), em uma analise que privilegia a “topologia" no lugar de 

sua evolução cronológica, a questão crítica aparece reformulada nos termos de uma questão acerca 

das condições de possibilidade de algo que Foucault trata como experiência efetiva. Essa experiência 

efetiva deve ser entendida como aquilo que emerge da “correlação entre campos de saber, tipo de 

normatividade e formas de subjetividade” em um momento específico de uma determinada cultura 

(FOUCAUL, 1994). A tarefa passa a ser, portanto, o desenvolvimento de uma ontologia histórica da 

experiência, entendida como “diagnóstico do tempo presente”, no qual verdade, normatividade e 

subjetividade aparecem e atuam, em correlação, na sua constituição.  De ponto central que sustenta 

a possibilidade da subjetividade, da verdade e, no limite, do poder, a experiência se transforma no 

resultado histórico da correlação entre esses três elementos. 

O objetivo do presente trabalho, não será o de apontar as possíveis contradições desse projeto, o 

que foi propriamente discutido por Béatrice Han (1998), tentar mostrar o papel fundamental que a 

reformulação do conceito de experiência ocupa no desenvolvimento dessa transposição da crítica, 

explicitando seu sentido no interior da obra de Foucault. Em primeiro lugar, a subjetividade 

transcendental perde sua posição privilegiada na constituição da “experiência”. Em segundo lugar, é 

preciso levar em conta condições históricas específicas. A tese de fundo é a de que o 
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reposicionamento da questão crítica - aquela acerca das condições de possibilidade do saber - se dá 

em torno da experiência, apreendida nos termos de uma “ontologia histórica” que coloca a 

atualidade em questão. A relação entre a noção de experiência e a tarefa que Foucault confere a sua 

filosofia, entendida como um “diagnóstico do tempo presente”, explicita o modo como ele lida com 

o legado da filosofia kantiana. A abordagem do conceito de experiência nos termos de uma “analítica 

da verdade” é reconfigurada como ”analítica da atualidade”. Sua delimitação permite situar a 

filosofia de MIchel Foucault no limiar “das duas grandes tradições críticas entre as quais está dividida 

a filosofia moderna”, ambas fundadas por Kant. 

 

2. "Descontinuidades" do conceito experiência 

 

O conceito de experiência está presente durante todo o percurso da obra de Michel Foucault, no 

entanto, ao longo de seu desenvolvimento, passa por importantes modificações. Apesar de ser o 

conceito que, dentre os mais utilizados (aparece 1579 vezes, segundo o arquivo oficial do Portail 

Michel Foucault), o que menos recebeu uma atenção da crítica, possui um papel importante na 

apreensão de uma visão total da obra e não pode ser negligenciado. Como afirma Pierre Macherrey, 

“Nós simplesmente deixamos de lado a análise de um conceito que leva ao centro do pensamento de 

Michel Foucault: o de experiência” (MACHERREY, 1989). Recentemente, alguns comentadores 

passaram a ressaltar sua centralidade. Segundo Timothy O’leary, “Foucault pode ser lido como um 

filósofo da experiência e, mais do que isso, como um filósofo das transformações históricas da 

experiência”. No entanto, como o próprio O’leary faz questão de ressaltar, “Não é um conceito que 

emerge completamente formado nessa obra”, sendo que, para compreendê-lo adequadamente, é 

necessário realizar uma “escavação detalhada de seu desenvolvimento” (O’LEARY, 2010). Em “Sartre, 

Foucault and the historical reason”, Thomas R. Flynn também aponta para essas dificuldades. Ao 

tratar do termo, ele faz questão de lembrar ao leitor “que agora nós estamos navegando águas 

ambíguas” e que “não devemos esperar que ‘experiência’ seja alguma exceção à agora familiar 

fluidez nominalista da terminologia foucaultiana”. Porém, também aponta para o fato de que uma 

reflexão acerca do conceito de experiência, “nos coloca no centro de seus métodos, seus valores e de 

seus compromissos ontológicos” (FLYNN, 2005). Dessa forma, nosso trabalho aqui será o de 

recompor os usos descontínuos desse conceito e clarificá-lo. Primeiramente é preciso levar em 

consideração seu caráter “descontínuo” no interior da obra. 

O tema da “descontinuidade” recebe formulação explicitamente filosófica no pensamento de 

Foucault. Como aponta Judith Revel, já muito cedo o tema passa a receber atenção, sendo abordado 
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inicialmente de forma literária, epistemológica e histórica. Ele aparece claramente delineado pela 

primeira vez em dois ensaios praticamente simultâneos consagrados às experimentações do novo 

romance francês, colocando em cheque o modelo tradicional da subjetividade literária: 

À descontinuidade das coisas vistas por fragmentos repetidos se substitui a 
continuidade de um sujeito cuja presença flui sem cessar para fora dele 
mesmo, mas que circula sem preencher sua própria espessura dispersa. 
Através das mudanças de cronologia, de escala, de personagens, uma 
identidade se mantém onde as coisas se comunicam. 

Segundo Revel, essa passagem mostra como Foucault “opõe ao tema da descontinuidade e da 

fragmentação” uma certa “continuidade subjetiva”, no entanto, como ela ressalta, “apenas para 

fazer da continuidade um espaço de dispersão da identidade”. A subjetividade aparece como um 

“espaço onde a única continuidade possível é a da descontinuidade”. Nesse sentido Foucault teria 

dado um passo para a reformulação da relação entre continuidade e descontinuidade, apresentando 

um modelo em que a “única continuidade possível é a forma mesma da transformação”. O que 

interessaria à Foucault seria precisamente a regularidade da transformação. Assim, para ela, o 

projeto de Foucault (ou pelo menos um deles) seria a “tentativa de uma abordagem real da unidade 

como processo de diferenciação sem fim” e como a “tentativa de fazer da descontinuidade a 

constante mesma do processo narrativo”, ou seja, do processo  formal  (REVEL,  2007).  Em  outros  

trabalhos  relacionados  à  tradição  francesa  da história das ciências, como, por exemplo, no 

prefácio para a edição americana de O normal e o patológico, de 1978, o tema da descontinuidade é 

central. Nesse texto Foucault afirma: 

Retomando este mesmo tema elaborado por Koyré e Bachelard, Georges 
Canguilhem insiste no fato de que o rastreamento das descontinuidades 
não é para ele nem um postulado nem um resultado: mas, antes disso, uma 
‘maneira de fazer’, um procedimento que faz corpo com a história das 
ciências na  medida em que ela é informada pelo objeto mesmo de que 
trata (tradução livre) 

“Nem postulado nem resultado: mas muito antes uma ‘maneira de fazer”. A descontinuidade 

aparece como “verdadeiro discurso de método”. Segundo Revel, da arqueologia à problematização, 

Foucault constrói lentamente e progressivamente a possibilidade de um método descontínuo. 

Vocês vêem: Absolutamente não  se trata da questão  de substituir  a 
categoria do ‘descontínuo’ por aquela não menos abstrata e geral do 
‘contínuo’. Eu me esforço ao contrário para mostrar que a 
descontinuidade[...]é um jogo de transformações específicas, diferentes 
umas das outras (com cada uma, suas condições, suas regras, seu nível) e 
ligadas entre si segundo esquemas de dependência. A história é a teoria e a 
análise descritiva dessas transformações (tradução livre) 

Em síntese podemos dizer que o tema da descontinuidade aparece sob duas perspectivas. Por um 

lado como método, e por outro, como objeto, sempre vinculado ao problema da História. Assim, 
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“não se trata para Foucault de opor continuidade e descontinuidade, mas de definir outra concepção 

possível da continuidade” a fim de realizar a análise descritiva e teórica das transformações históricas 

(REVEL, 2007). 

Tendo realizado essas considerações, podemos então colocar o estatuto do conceito de experiência 

em relação ao tema da descontinuidade a partir dessas duas perspectivas. Em primeiro lugar é 

preciso assumir que o conceito ele mesmo deve apresentar uma descontinuidade constitutiva. No 

entanto, se a descontinuidade precisa ser entendida como uma concepção alternativa de abordagem 

da regularidade, essa consideração possui duas consequências. A primeira é a de que não se poderia 

descartar esse conceito sob o pretexto de que ele apresenta uma “ambiguidade” constitutiva ou que 

seria inconsistente dado a série de variações pela qual ele passa ao longo da obra. A segunda é a de 

que ele pode e deve ser apreendido em uma certa “regularidade”. Em segundo lugar é preciso 

considerar a experiência em sua historicidade, na medida  em  que  se  trata  de  um  investigar  as  

“formas  históricas  da  experiência”  e  suas transformações. 

 

3. Experiência como correlação e acontecimento 

 

Para esboçar uma caracterização inicial, nossas análises se centrarão em duas linhas de construção 

do conceito de experiência, que se delineiam progressivamente ao longo do desenvolvimento da 

filosofia de Michel Foucault. Antes de tudo é preciso deixar claro que essas “linhas” não são nada 

mais do que modelos de “ordem” estabelecidos pelo “olhar”. Modelos artificiais que possuem 

caráter metodológico na apreensão das diferentes perspetivas de algo que deve ser entendido como 

sendo um único e mesmo fenômeno. Uma linha explicita a regularidade e outra linha explicita a 

ruptura. A convergência entre essas duas linhas permitirá esclarecer a relação entre a noção de 

experiência e a história. A primeira linha coloca em correlação formas de “saber”, “poder” e 

subjetividade. Elementos que Foucault chama de “foyers”, ou “matrizes” da experiência. A segunda 

linha coloca em conexão as noções de “limite”, “ficção”, “transgressão”. De um ponto de vista, a 

experiência aparece como aquilo que emerge a partir de uma correlação, “em uma cultura” 

determinada, entre três domínios: “campos de saber, tipos de poder e formas de subjetividade”. Do 

outro ponto de vista, podemos dizer que a experiência aparece como acontecimento. Nesse sentido, 

a experiência aparece como “algo do qual sempre saímos transformados”, como um momento de 

ruptura e reorganização das relações entre os “três eixos” citados anteriormente. 

Correlação: 
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A introdução ao segundo volume da História da sexualidade: O uso dos prazeres é um texto chave 

para a compreensão da noção de experiência. Nela Foucault afirma: 

Em suma, tratava-se de ver de que maneira, nas sociedades ocidentais 
modernas, constituiu-se uma experiência tal, que os indivíduos são levados 
à reconhecer-se como sujeitos de uma “sexualidade”, que abre para 
campos do conhecimento bastante diversos, e que se articula num sistema 
de regras e coerções. O projeto era, portanto, o de uma história da 
sexualidade enquanto experiência – se entendermos por experiência a 
correlação, numa cultura, entre campos de saber, tipo de normatividade e 
formas de subjetividade (FOUCAULT, 1998). 

Aqui, a experiência é definida como uma correlação de três elementos. Em primeiro lugar, o que 

salta aos olhos é o fato de que o conceito de experiência não possui qualquer aspecto 

“fundacionalista”, o que é rejeitado pelo próprio Michel Foucault. Ao contrário, a 

experiência não é uma substância como o Cogito, entendido  como 
constituidor dos sujeitos. Nem é uma simples forma de conhecimento, 
entendido cientificamente (connassaince) ou como um condicionamento 
epistemológico (savoir), que informa uma dimensão cognitiva. Não é 
também uma simples vontade de poder, o que não quer dizer que a 
experiência não inclua um aspecto de poder. Falar do espaço 
compreendido por esses três eixos como uma mútua ‘correlação’, sugere 
que a experiência seja o resultado, porém não a fonte, desse conjunto de 
três elementos (FLYNN, 2005). 

Ao abordar o conceito de experiência, Thomas R. Flynn procura partir de sua reconstrução do 

pensamento de Michel Foucault que, nos termos de uma “leitura axial”, permite uma “compreensão 

espacializada” de sua filosofia. Flynn toma cada uma das “fases” do percurso de Foucault não sob 

uma perspectiva linear de sucessão, negação e sobreposição, ou seja, “evolução”, mas como o 

desenvolvimento de uma abordagem que se desdobra a partir de “três eixos” que permanecem em 

estreita interação, lado a lado, na forma de um prisma. Essa abordagem possui a vantagem de evitar 

uma leitura determinista das relações entre poder e subjetivação sem cair no subjetivismo, 

procurando levar a cabo os imperativos do projeto foucaultiano. Tal alternativa se baseia na maneira 

como Michel Foucault procura reconstruir uma unidade de sua obra, abrindo a possibilidade de uma 

releitura de sua História da loucura como uma tentativa de esboçar uma análise conjunta dos 

elementos constitutivos da correlação, enquanto que as obras posteriores poderiam ser pensadas 

como focando em cada um dos eixos separadamente. 

Campos de saber: arqueologia 

Tipos de normatividade: genealogia 

Formas de subjetividade:problematização 

Na visão de Béatrice Han, no entanto, essa concepção de experiência em termos de correlação seria 
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extremamente contraditória na medida em que pretende conciliar “elementos radicalmente 

heterodoxos” (HAN, 1998). Por um lado, elementos “objetivos” (domínios de conhecimento e 

normatividade), e por outro, elementos “subjetivos” (formas de relação a si). Além disso, segundo a 

autora, a noção de experiência enquanto correlação pressuporia necessariamente outra acepção 

subjetiva do termo experiência. Nesse sentido, segundo Han, a noção experiência definida como um 

“domínio objetivo”, anônimo e geral apresentaria duas dificuldades. Em primeiro lugar, o terceiro 

domínio da experiência, aquele das “práticas de si”, seria totalmente heterogêneo em relação aos 

outros dois uma vez que “faz intervir a dimensão reflexiva da subjetividade”. Para Han, essa 

dimensão reflexiva estaria claramente ligada à noção de “reconhecimento”, em termos hegelianos, já 

que diz respeito ao “modo de relação entre o individuo e si mesmo” (FOUCAULT, 2009). No entanto, 

devido ao modo como Foucault define experiência como “correlação em uma cultura” a possibilidade 

de que esse conceito possa ser pensado de modo subjetivo como “experiência da consciência”seria 

anulada, quer seja  no sentido dialético ou fenomenológico. Foucault quer exatamente romper com 

essa tradição para dar à noção um sentido objetivo. No entanto, fazendo isso ele acaba por excluir 

inclusive a hipótese materialista que assimilaria a experiência às “determinações concretas da 

existência social”, uma vez que ela não pode ser identificada com “um modo de consciência de si” 

ainda que informado por domínios de saber-poder. Aqui na visão de Han, aparece uma ambivalência 

sendo que a noção de experiência não corresponde nem a um conjunto de condições materiais nem 

a um processo subjetivo (HAN, 1998). 

Porém, como dito anteriormente, essas ambivalências ou ambiguidades não fazem com que o 

conceito perca sua força. Sendo assim, “como pensar a experiência como uma “correlação” que deve 

unir simultaneamente elementos objetivos e subjetivos sem que  ela mesma possa ser entendida 

como objetiva ou subjetiva?” O que então poderia ser entendido por experiência, uma vez que 

“Foucault não quer entendê-la nem de maneira subjetiva nem de maneira materialista” (HAN,1998)? 

Em primeiro lugar é preciso entender o cerne do anti-humanismo foucaultiano, ou da rejeição ao 

tema da subjetividade transcendental. A exclusão da dimensão da subjetividade como ponto de 

partida não elimina de modo algum a necessidade de se levar em consideração aspectos subjetivos 

no que diz respeito à uma análise da constituição da experiência. 

Aqui é preciso ter  cuidado: Negar  o recurso  filosófico do  sujeito 
constituinte não significa se comportar como se ele não existisse ou como 
se ele ele estivesse situado em uma posição desfavorável em relação a uma 
pura objetividade (uma tática estruturalista). O centro dessa recusa é trazer 
a luz os processos próprios a uma experiência na qual sujeito e objeto “se 
forma e se transformam mutuamente", em relação e em função um do 
outro. (tradução livre) 
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Assim, como conclui Thomas R. Flynn, é preciso reconhecer que Foucault está interessado no 

individual “como o lócus de livre interação entre esses eixos. Não o indivíduo enquanto tal, mas o 

individual como um campo possível através do qual as práticas e eventos desses três eixos” 

interagem. A reintrodução do tema do sujeito, não deve ser interpretada como um resquício, ou um 

retorno da subjetividade transcendental fundadora. O sujeito aqui deve ser entendido como um 

“como se” (“as if”), ou seja, como uma “ficção”. É preciso pensar esse sujeito, assim como na leitura 

de Deleuze, como uma “multiplicidade”, como algo real, porém não atual. Nesse sentido, ele poderia 

ser entendido como uma “unidade sem identidade” (FLYNN, 2005). Como declara Foucault, o sujeito 

“não é substância mas uma forma [que] não é nunca idêntica a si mesma”. A dimensão da 

subjetividade é constantemente transformada na medida em que interage com os outros elementos 

da correlação. Além disso, e essa é uma questão central que deve ser explicitada, ela também atua 

na transformação dos outros domínios. Isso nos leva à segunda linha de compreensão da experiência, 

agora entendida a partir de sua historicidade, como um momento de ruptura, como “experiência-

limite”, como acontecimento. 

 

Acontecimento 

 

Segundo Judith Revel um acontecimento é um momento de “cristalização de determinações 

históricas complexas” e a “irrupção de uma singularidade”. Poderíamos dizer que essa noção permite 

explicitar a historicidade de uma experiência, tanto em sua sincronicidade quanto em sua 

diacronicidade, nos termos em que trata Timothy O’leary (2010), sendo entendido como 

“experiência-limite”. Do primeiro ponto de vista, um acontecimento se repete no interior de uma 

determinada cultura.  Foucault buscaria retomar o “acontecimento sob o signo do qual nós 

nascemos” através da reconstrução da “história dos acontecimento que permanecem atuantes, 

apesar de estarem de certa forma encobertos, no interior de uma sociedade”. Essa análise precisa se 

dar em diferentes escalas e “diferentes níveis aos quais os os acontecimentos  pertencem”.    Esses  

níveis  dizem  respeito  aos  domínios  de  acontecimento,discursivo, econômico, social, político, 

entre outros. Essas escalas se referem aos diferentes planos a partir dos quais é possível retraçar as 

linhas de desenvolvimento de um acontecimento, nos termo de uma reconstrução de eventos em 

micro escala ou em larga escala. Nesse sentido, se por um lado poderíamos interrogar os impactos 

de uma “irrupção singular” como uma revolução, em larga escala, tratando de séries que atravessam 

longas distancias espaciais e temporais, em um nível estrutural, por outro também seria possível 

efetuar uma análise de seus desdobramentos nas práticas cotidianas. Essas análises poderiam, ou 
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deveriam, levar em conta esses vários “domínios aos quais os acontecimentos pertencem”, desde o 

plano discursivo ao econômico e político. 

A partir do segundo ponto de vista, deve-se buscar a “virtualidade permanente”, incrustada no 

tempo presente a partir de certos “traços de atualidade” que permite uma “ruptura 

acontecimental”, a emergência de uma “experiência-limite”. Se por um lado é  preciso investigar os 

acontecimento(s) sob o signo do(s) quais nós nascemos, por outro é preciso investigá-lo com vistas 

ao desvelamento das potencialidades da situação atual que permitam uma transformação em 

diferentes níveis. Assim, se por um lado uma revolução pode ser entendida como resultado da 

cristalização de determinações históricas complexas”, por outro, ela é também resultado da atuação 

de sujeitos específicos, “ampliados para além de si mesmos”. O acontecimento entendido como 

experiência-limite “arranca o sujeito dele mesmo e lhe impõe sua fragmentação, sua dissolução”. 

Além disso, ele também representa, a partir da reconfiguração da correlação, a transformação dos 

dos domínios de conhecimento, e a reorganização do sistema de forças normativas. 

Nesse sentido, Foucault afirma que seu problema seria “fazer uma experiência daquilo que nós 

somos, daquilo que é não somente o nosso passado mas também o nosso presente, uma experiência 

de nossa modernidade de tal maneira que dela saiamos transformados” (FOUCAULT...). 

 

4. Conclusão: “O que é nossa atualidade, qual o campo atual de experiências possíveis?” 

 

A experiência é abordada de um modo em que o sujeito, o sujeito consciente, perde a primazia de 

sua constituição. Foucault, segundo Timothy O’leary, quer investigar e compreender “as maneiras 

pelas quais nossa experiência excede nossa interação privada com o mundo”. Ele está interessado 

não apenas no modo como podemos compartilhar um a priori da nossa experiência, mas também 

nas transformações históricas que esse a priori sofre. Além disso, ele não foca “apenas em uma 

perspectiva de larga escala, em delinear os contornos anônimos dessas mudanças, mas também na 

possibilidade de que algumas práticas experimentais e críticas podem influenciar mudanças 

significantes em nível micro”. Por fim, há uma “tentativa de conectar a privacidade das experiências 

individuais (ou compartilhadas) com fenômenos de transformação histórica em larga escala e 

investigar a capacidade de se influenciar nessas transformações através de uma intervenção 

deliberada” (O’LEARY, 2010). 

Assim, poderíamos dizer que “um diagnóstico do tempo presente” significa no interior do projeto 

filosófico foucaultiano, reconstituir as formas possíveis da experiência contemporânea, ou seja, 
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traçar as linhas de uma “história das formas de experiência”, a partir dos “três eixos” de análise: 

formas de conhecimento, normatividade e relação a si, compreendidos a partir de uma “leitura 

espacializada”, como estando no mesmo nível, representando perspectivas distintas, porém 

necessariamente complementares de análise, no limiar entre epistemologia, política e ética. Uma 

“ontologia de nós mesmos”, significa traçar, a partir dos três eixos de análise, a linhas do 

“acontecimento sob o signo do qual nós nascemos”, entendido como experiência-limite. Essa 

abordagem permite inserir Foucault na esteira de uma tradição da filosofia continental que toma a 

forma de uma ontologia de nós mesmos, de uma ontologia da atualidade, é esta a forma de filosofia 

que de Hegel à Escola de Frankfurt, passando por Nietzsche e Max Weber”. 
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