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O LIVRO DO TRAVESSEIRO DE SEI SHÔNAGON COMO ESCRITA DE SI EM 

FOUCAULT  

 

Rodrigo Lima de Oliveira1 

 

RESUMO: Este trabalho pretende apresentar a correspondência entre O livro do Travesseiro 

de Sei Shônagon com o conceito Foucaultiano de a escrita de si que versa a relação do sujeito 

com a escrita. A escrita de si amplia-se com o cuidado de si, um conjunto das experiências e 

de técnicas que forja o sujeito e o ajudam a transformar a si mesmo, objetivando uma vida 

bela, uma estética da existência. As técnicas do cuidado de si concebem os ritos de 

purificação, técnicas ascéticas, retiros, exercícios espirituais e a escrita. A escrita é uma 

espécie de experiência espiritual, ato confessional de si mesmo, é uma atividade etopoiéitica. 

Enfim, escrita de si, como ascese, instituindo-se em práticas na constituição de si, um 

exercício pessoal seja em registros públicos, cadernetas individuais, livros de contabilidade, 

notas, cartas, escritos que servem como guia de conduta, livro de vida, como tal característica 

os escritos de Sei Shônagon. 
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Michel Foucault em um de seus textos intitulado A escrita de si que integra uma série 

de estudos sobre as artes de si mesmo ou aquilo que chamou de estética da existência toma 

como base o texto um dos mais antigos da literatura cristã, A vita Antonii de Santo Atanásio e 

também outros textos como os diálogos de Epicteto e as Cartas a Lucílius de Sêneca.  

A escrita de si, texto que está localizado no período chamado de estética da existência, 

são os últimos escritos nos anos de 1980 até 1984 ano da morte do filósofo.  Foucault 

empreende uma pesquisa algo que nenhum outro estudioso helenistas  realizou, que foi pensar 

o presente  retomando coisas do passado, seu empreendimento teórico  ao pesquisar a filosofia 

antiga  faz algo novo , algo de  original, vê nos gregos e nos helenistas uma questão que lhe 

será essencial, de que eles mostram um modo de vida eminentemente original, os gregos  

preocupa-se em produzir uma vida livre, suas práticas de modos de vida são a administração 

da cidade onde tem como objetivo produzir as leis na pólis. Deste modo, as leis trazem uma 

                                                           
1 Estudante de Pós-Graduação em Letras da Universidade Estadual de Londrina (UEL).  

E-mail: rodrigolimaph@hotmail.com 

 



ANAIS ELETRÔNICOS DO X COLÓQUIO DE ESTUDOS LITERÁRIOS:  
DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 

SILVA, JACICARLA S.; BRANDINI, LAURA T. (ORGS.) 

LONDRINA, 20 E 21 DE JUNHO DE 2017. 
 
 

 

 

ISSN:  2446-5488                p.382-390 

383 

organização no campo político, ora as leis produzidas pelos gregos são consequências das 

práticas dos corpos, seus modos de vida e suas relações que geram a lei da cidade.  

O grego portador de poder, poder de produzir leis, organizar, administrar a economia e 

a política da pólis, não obstante mesmo com este poder o cidadão grego pensa em como ele 

pode governar sua cidade e sua casa se ele primeiramente não pode governar a si mesmo. Ao 

pensar sobre o governo de si, ser senhor de si, ele gera uma relação agonística de si consigo 

mesmo, uma agonística que é a luta, o combate de forças “ativas e reativas” que se dá no 

interior do sujeito, que o faz voltar-se para si, suscitando no sujeito a buscar uma vida livre, 

uma vida excelente. 

Para os gregos os homens trazem dentro de si múltiplas forças que se inclinam para o 

campo religioso, supersticioso, assim para os gregos o homem só se constitui como tal se ele 

produzir a si próprio como um campo de lutas, como um confronto de forças que ocorrem no 

interior de si próprio gerando assim uma vida livre, deste modo o homem será livre quando 

estas forças ativas dominarem as forças que tendem a submissão, assim esta batalha se dá 

entre uma  de caráter sagrada  que é submetida a outra  de  regras fixar, as leis, isso Foucault 

chamou  de uma estética da existência. Para os gregos a estética é a criação de uma vida bela, 

onde aquilo que conduz sua própria vida são seus pensamentos, e isso só é possível no 

momento que tiver liberdade, ou seja a liberdade só pode ser realizada no momento em  que 

aquele que conduz sua vida é você mesmo, só existe liberdade quando a causa da minha 

existência vier dentro de mim, um princípio de obediência, onde a moral recebe um caráter de 

um código de regras  que  voltam-se para si mesmo,  este exercício é o  que Foucault chamou 

de estética da existência. Foucault tem como ponto de partida para pensar a noção de estética 

da existência, mostram-se como domínio de práticas morais, por exemplo, a atividade sexual, 

a educação, o exercício de temperança, o controle de si, a obtenção e gestão da verdade e da 

liberdade que segundo Edgardo Castro: “a noção de estética da existência como modo de 

sujeição, isto é, como uma das maneiras pelas quais o indivíduo se encontra vinculado a um 

conjunto de regras e valores” (CASTRO, 2009, p. 150). Para Foucault, existe uma distinção 

entre história das morais, os atos e os códigos morais, os atos devem ser entendidos como o 

comportamento real do sujeito em relação ao código moral, já os códigos morais são aquilo 

que é imposto ao sujeito determinando assim seus atos. Tal definição entende que intitulamos 

de moral, e que para Foucault é conjunto de regras e de valores de ação que se apresentam 
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como sugestões aos indivíduos e aos grupos através de diferentes aparelhos prescritivos, 

como por exemplo, a família, as instituições, igrejas, enfim, essa moral produz uma 

moralidade no comportamento ou seja, uma variação individual  mais ou menos consciente 

em relação ao sistema de prescrições do código moral e que mostra-se o comportamento real 

do sujeito, onde existe o código e também os tipos de relação consigo mesmo que é a ética. 

Esta sujeição tem como característica ideal de testemunhar uma vida bela e transmitir 

a lembrança uma existência bela. Foucault em uma entrevista para o jornal Le Monde em 15-

16 de julho de 1984 concedida à A. Fontana disse sobre isso: 

 

Com o cristianismo, vimos instaurar lentamente, progressivemente 

uma mudança da moral em relação a moral  antiga, que eram 

essencialmente uma prática,um estilo prático da liberdade. 

Naturalmente, havia também certas normas que regulavam o 

comportamento de cada um. Mas, na antiguidade,a vontade de ser um 

sujeito moral, a busca de uma ética da existência a inferência foram 

principalmente um esforço para afirmar a sua liberdade e dar a sua 

própria vida de uma certa forma na qual era  possivel se reconhecer, 

ser reconhecido pelos outros, e a posteridade poderia encontrar nele 

um exemplo. ( FOUCAULT, 2001, p. 1551, tradução nossa) 

 

 Ora, o pensamento foucaultiano consiste em apresentar um indivíduo que aceita certas 

formas de se comportar e de valores definidos porque decide e deseja realizar em sua vida a 

beleza que eles propõem, a própria vida é considerada como matéria de uma obra de arte. A 

análise feita por Foucault da moral grega clássica não propõe em sistematizar os atos muito 

menos apresentar uma hermenêutica do sujeito, mas tem como escopo uma estilização da 

atitude e uma estética da existência, ou seja, o uso da atitude realizada pelo sujeito. Partindo 

do que já foi dito, podemos entender que a estética da existência é um modo de vida em que o 

valor moral não se origina de uma conformidade com regras de comportamento, mas sim de 

determinados “princípios formais gerais no uso dos prazeres, na distribuição que se faz deles, 

nos limites que se observa, na hierarquia que se respeita, a estética da existência é uma arte, 

reflexo de uma liberdade percebida como jogo de poder” (CASTRO, 2001, p. 151). 

Em uma entrevista intitulada L’ éthique du souci de soi comme pratique de la liberte,  

no dia 20 de janeiro 1984, Foucault esclarece que as práticas de si, um fenômeno importante e 

que “na civilização grega e romana tiveram grande importância, principalmente uma 
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autônima muito maior do que a seguir, quando até certa medida foram investidas pelas 

instituições religiosas, pedagógicas ou tipo médico e psiquiátrico. (FOUCAULT, 2001, p. 

1528, tradução nossa).  

Essa concepção foucaultiana da prática de “autoformação” do sujeito como citada 

acima, pode ser chamada de prática ascética, não no sentido de renúncia, mas o de um 

exercício de si sobre si mesmo. Este exercício é entendido como uma produção da própria 

vida, fazendo dela uma obra de arte, mesmo obedecendo a determinados conjuntos de regras, 

que se localiza no núcleo da experiência moral “da vontade de moral na antiguidade, ao passo 

que no cristianismo, a religião do texto, a idéia de uma vontade de Deus, o princípio de uma 

obediência, a moral torna muito mais a forma de um código de regras (apenas certas práticas 

ascéticas estavam mais ligadas ao exercicio de uma liberdade pessoal).” (FOUCAULT, 2001, 

p. 1550, tradução nossa).  

Dito isso, podemos notar como Foucault fundamenta a ideia do exercício da escrita 

como uma prática moral e um aprimoramento de si mesmo, e para tal pesquisa  em seu texto 

intitulado A escrita de si, Foucault apresenta um trecho de vita Antonii  afirmando que a 

escrita é uma confissão de si para si mesmo , um exercício, uma ascese onde a escrita substitui 

o julgamento do outro ou ter que se confessar a outro,  pois ao externalizar os pensamentos, 

desejos, vontades e ações através da escrita submetemo-nos  a uma disciplina  e dessa maneira 

ao ter conhecimento que se mostra na escrita podemos constranger nosso corpo à submissão, 

uma espécie de “autocontrole”, um cuidado de si, uma vida consciente, uma vida desperta e 

ativa. 

Para Foucault a escrita de si coaduna-se e tem uma complementaridade com a 

anacorese2, pois destaca a solidão, ou seja, a escrita é um exercício solitário, o fato de 

escrever tem uma função de companhia, de ouvir a si mesmo através da escrita.  Sobre isso 

Foucault diz: “o que os outros são para o asceta em uma comunidade, o caderno de notas será 

                                                           
2 Exercícios feitos pelos anacoretas, monges cristãos ou eremitas que viveram em retiro, solitariamente, 

especialmente nos primórdios do cristianismo, dedicando-se à oração e à produção de textos litúrgicos, a fim de 

alcançar um estado de graça e pureza de alma pela contemplação. Em O Banquete, Sócrates dominava 

a anakhóresis, prática do retiro em si mesmo, bem como a técnica de resistência. Andava descalço sobre o gelo 

com mais facilidade do que faziam seus companheiros calçados, e podia manter-se imóvel durante todo um dia e 

uma noite. Tudo isso parece indicar a sua maestria nas técnicas do cuidado de si. 
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para o solitário” (FOUCAULT, 2010, p.145). A escrita tem a função de memória, preservar 

lembranças, armazená-las, arquivá-las, através de apontamentos, notas, cartas e diários 

considerados como artefatos de informação. 

Outra questão e que, devemos considerar que a escrita como uma prática da ascese não 

somente é uma atividade de atos, de ações, mas, sobretudo de pensamentos, nesse sentido 

podemos pensar que o constrangimento que a presença de outra pessoa exerce na ordem da 

conduta diante de nós, a escrita o exercerá na ordem dos movimentos interiores da alma, isso 

pode ser comparado a uma confissão ao diretor espiritual, ao psicólogo, ao padre ou a um 

confidente. 

A escrita revela movimentos de pensamento, sobre isso diz Foucault: 

 

Nenhuma técnica, nenhuma habilidade profissional pode ser adquirida sem 

exercício; não se pode mais aprender a arte de viver, a techné tou biou. Sem 

uma askêsis que deve ser compreendida como um treino de si por si mesmo: 

este era um dos princípios tradicionais aos quais, muito tempo depois, os 

pitagóricos, os socráticos, os cínicos deram tanta importância. Parece que 

todas as formas tomadas por esses treinos e que comportava abstinência, 

memorização, exame de consciência, meditações, silêncio e escuta do outro.                                        

(FOUCAULT, 2010, p.146). 

 

O fato de escrever seja para si mesmo e ou para os outros é um fato que remete a uma 

prática de si, um exercício pessoal. Segundo Epícteto devemos manter os pensamentos noite e 

dia à disposição e coloca-los por escrito, fazer suas leituras e que eles sejam o objeto de 

nossas conversações consigo mesmo e com o outro. 

De acordo com Epícteto, a escrita se mostra como uma espécie de “meditação”, onde o 

exercício do pensamento sobre ele mesmo que denuncia o que ele sabe, faz se presente um 

princípio, uma regra ou um exemplo que reflete sobre eles, assimila-os e assim se prepara 

para uma ação que se dá no campo real. 

Outra questão é que a escrita esta interligada ao exercício de pensamento de duas 

formas distintas. Uma a escrita de modo “linear”, que vai da meditação à escrita, o trabalho de 

pensamento que passa pela escrita e desemboca na realidade. A outra é “circular” onde a 

meditação precede as notas, que permitem a releitura, que por sua vez revigora a meditação. 

Seja qual for o exercício, a escrita constitui uma etapa essencial no processo para aquilo que 
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aponta para o que Foucault chamou de askêsis, (conjunto de práticas), ou seja a constituição 

dos discursos recebidos e reconhecidos como verdadeiros em princípios racionais de ação. 

A escrita é um treinamento de si, e tem uma função etopoiética, operadora da 

transformação da verdade em êthos. 

Essa escrita etopoiética é característica no O livro do travesseiro de Sei Shônagon que 

se compõe de 327 textos curtos, escritos por uma dama da corte que serviu a Imperatriz em 

Quioto no Japão feudal, livro datada do final do século X e início do XI. Sei Shônagom 

apresenta pequenos fatos do cotidiano no Palácio Imperial, os fenômenos da natureza, as 

interações da vida social, tramas de valores estéticos e éticos, animais, festejos, jogos 

amorosos, liturgias religiosas e vestimentas. 

 O livro do Travesseiro além de seu caráter etopoiético, apresenta também duas outras 

formas, os hupomnêmata e o de correspondência. 

 Os Hupomnêmata são livros de contabilidade, registros públicos, cadernetas 

individuais que servia de lembrete, eram livros utilizados por pessoas cultas como um guia de 

conduta, onde tomavam notas de citações, fragmentos de obras, exemplos de ações e 

testemunho, reflexões, pensamentos ouvidos ou de própria autoria. Nesse sentido este tipo de 

escrita são memorias materiais das coisas lidas, ouvidas ou pensadas, assim eram oferecidos 

como um tesouro acumulado para releitura e meditação posteriores. Também a escrita é 

recebida como redação de tratados sistemáticos que eram dados argumentos e meios para lutar 

contra uma determinada falta, por exemplo, a cólera, a inveja, a tagarelice, a lisonja, ou para 

auxiliar um revés ou uma circunstância difícil com o luto, o exilio, a ruína a desgraça.  

Sei Shônagon apresenta alguns hupomnêmata, como por exemplo, ver uma pessoa que 

expressa gratidão, coisas que desapontam coisas que deixamos de cumprir, quanto ao gato, 

coisas que desagradam, quanto aos bois, quanto ao santuários, coisas que são desdenhadas, 

coisas que faz palpitar o coração, coisas que causam prazer, coisas que destoam, coisas que 

são maravilhosas, coisas que perturbam, coisas que constrangem, a casa de uma dama que 

vive sozinha, coisas que causam tumulto, coisas que aparentam desleixo, pessoas que falam 

de modo grosseiro, certa dama do palácio imperial, coisas que passam despercebidas, nas 

faces humanas, um amante que sempre lhe enviava poema, quanto ao inverno, coisas que 

causam tédio. São alguns dos textos que compõe o livro. 
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Sei Shônagom apresente recenseamento dos costumes, práticas e mentalidades do 

período Heian, época clássica da história japonesa.  

O hupomnêmata para Foucault não deve ser entendido como diários ou simplesmente 

narrativas, mas sim como uma constituição de si, pois devem estar inseridos no contexto de 

uma tensão muito evidente da época, marcada pela tradicionalidade, pela recorrência do 

discurso e pela prática da “citação” e isso é o que nos mostra. O livro do travesseiro que 

denuncia a verdade local da sentença e o seu valor circunstancial de uso. Acerca disso 

Foucault irá dizer: 

 

 A escrita como exercício pessoal praticado por si e para si é uma arte da 

verdade contrastiva; ou, mais precisamente, uma maneira racional de 

combinar a autoridade tradicional da coisa já dita com a singularidade da 

verdade que nela se afirma e a particularidade das circunstâncias que 

determinam o seu uso. (FOUCAULT, 2010, p.151). 

 

  Podemos colocar aqui uma questão filosófica, Qual o papel da escrita? No limite a 

respostas é constituir, com tudo o que a leitura constituiu um “corpo”. Não um corpo 

qualquer, um corpo que se apropriou de leituras e transcreveu-as fazendo delas sua verdade, 

ou seja, a escrita transforma a coisa vista e ouvida “em força e sangue”. Diferentemente de 

um copista. 

Para Foucault: “a escrita está atualmente ligada ao sacrifício, ao próprio sacrifício da 

vida; apagamento voluntário que não é para ser representado nos livros, pois ele consumado 

na própria existência do escritor”. (FOUCAULT, 2009, p.269) 

Pois bem, outra forma e a da correspondência, que são notas, cartas, apontamentos que 

constituem exercícios de escrita pessoal e que posteriormente irá servir de referência para 

outros. (como fazemos ao pesquisar um autor, as cartas dizem muito, coisas que talvez não 

encontramos em seus textos). Como disse Sêneca: “ao se escrever, se lê o que se escreve”. A 

carta enviada a outro age através do próprio ato da escrita sobre aquele que enviou, do mesmo 

modo, através da leitura e releitura, sua ação atinge aquele que recebeu. A carta tem um duplo 

propósito, pois ela aproximasse dos hupomnêmata em sua forma e semelhança.  A 

correspondência pode trazer textos de diversos gêneros quando enviada a outros pode auxilia-

lo diante de uma dificuldade, admoestando-o, encorajando-o, consolando-o, exortando-o, 
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constituindo para o remetente um exercício de escrita, um ato de manifestação de si para 

consigo mesmo e para os outros, ou seja, escrever é tornar-se visível, é aparecer.  

Em um trecho que parece destinar a alguém, Sei Shônagom diz: “Essas folhas escritas 

em movimentos de descontração e ócio, e nelas escrevi o que pude ver com os meus olhos e 

sentir em meu coração, com certeza de que jamais seriam lidas por ninguém” (SHÔNAGON, 

2013. p. 533).  

Em suma, a escrita é um procedimento de relatos de si, de ações cotidianas da vida, de 

enunciações e discursos que tem como material os pensamentos e que faz parte da nossa 

existência. O ato da escrita de todos os pensamentos e ações seriam conhecidos atingindo 

assim nosso corpo e por meio de um exame da consciência a nossa alma. Este fato reverbera a 

expressão que Foucault chamou de “cuidado de si”, isto é, um conjunto de procedimentos, de 

experiências e técnicas que o sujeito cria e que o ajuda a transformar-se a si mesmo. A escrita 

nesse sentido tem uma função ética-estética e política de criação de si, sobre isso tomemos o 

exemplo do escrito de Sei Shônagom que tem como título, Coisas que são difíceis de falar:  

 

Coisas que são difíceis de falar. Difícil é transmitir fielmente, do começo ao 

fim, uma longa mensagem contida na carta de uma pessoa importante. 

Palavras de agradecimento, quando alguém muito distinto manda-nos um 

presente. É muito difícil respondera uma menina moça que nos faz uma 

pergunta constrangedora, olhando-nos fixamente. (SHÔNAGON, 2013. 

p.233). 

 

 

Em suma, assim como Michel Foucault expõe o conceito da escrita como uma técnica 

de si, um cuidado de si mesmo, desse modo, os textos de Sei Shônagon mostra-nos este 

recenseamento de práticas, mentalidades, afetos, costumes e modos de vida de maneira 

sistematizada da estética japonesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANAIS ELETRÔNICOS DO X COLÓQUIO DE ESTUDOS LITERÁRIOS:  
DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 

SILVA, JACICARLA S.; BRANDINI, LAURA T. (ORGS.) 

LONDRINA, 20 E 21 DE JUNHO DE 2017. 
 
 

 

 

ISSN:  2446-5488                p.382-390 

390 

 

Referências  

 

CASTRO, Edgardo. Vocabulário de Foucault.  Tradução Ingrid Muller Xavier. Belo 

horizonte: Autêntica, 2009. 

 

FOUCAULT, Michel. A escrita de si. In: ______.  Ditos e Escritos V: Ética, sexualidade, 

política. Tradução Elisa Monteiro e Inês Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária. 2010. p. 144-162. 

 

FOUCAULT, Michel. O que é um autor? In: ______. Ditos e escritos III: Estética: literatura 

e pintura, música e cinema. Tradução Inês Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2009. p. 264- 298. 

 

FOUCAULT, Michel. Dits et Escrits II, Paris: Gallimard, 2001. 

 

SHÔNAGON, Sei. O livro do Travesseiro. Tradução Geny Wakisaka, Junko Ota, Lica 

Hashimoto, Luiza Nana Yoshida e Madalena Hashimoto Cordaro. São Paulo: Editora 34. 

2013. 
 


