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RESUMO
A Filosofia contemporânea é marcada por um ideal de homem discutido por muitos filósofos. Tal ideia é fruto da corrente filosófica conhecida 
como Humanismo. Michel Foucault é muito conhecido como o filósofo contemporâneo da morte do homem, consequência da sua celebre frase: 
“o homem está morto”. Sua crítica ao Humanismo, como uma temática geral e da figura do homem que o criou, hoje, é objeto de calorosas 
discursões. Sua crítica à ideia de homem é, sem dúvida, uma das razões de recusar a proposta do Humanismo. Entre os filósofos conhecidos 
dentro do processo de crítica ao Humanismo, o nome de Foucault é o mais expressivo, acredita-se nisso pela maneira como ele se expressa sobre 
o assunto. Para analisar o pensamento de Foucault, escolheu-se a dimensão teleológica, evitando uma reflexão meramente antropológica, pois 
para Foucault, até então se consegue dizer o que o homem não é. Mesmo com restrição a certos pontos do pensamento de Foucault, o objetivo 
dentro do trabalho não é o de fazer uma crítica ao pensamento do filósofo, mas de tentar compreender as causas e o verdadeiro sentido das 
proposições que Foucault fez, buscando a transformação da ideia humanística, ou desenvolver o processo de mudança de mentalidade sobre a 
temática. Para desenvolver a analise, o trabalho foi dividido em duas partes: a primeira parte é uma análise da crítica do sujeito em questão, 
mesmo sem ter feito uma crítica aprofundada de cada item da análise de Foucault. Tem-se a intenção de mostrar todos os pontos-chave da 
crítica, procurando compreender seu problema, a segunda parte é uma análise da visão provável de homem no pensamento de Foucault. Obteve-
se como ponto de orientação a crítica de Foucault à ideia de homem traçada pela corrente humanística. Para Foucault, o Humanismo não revelou 
a existência, a essência e a liberdade do homem. Dentro dessa parte, ensaiou-se procurar os elementos apresentados por Foucault e 
compreender sua noção de homem; refletir sobre o pensamento de Foucault em duas sessões, sendo que, dentro da primeira tratamos a base da 
visão geral do assunto, analisando certos temas tradicionais da Filosofia, mas, sobre o ângulo dos temas da essência e da existência; dentro da 
segunda parte trata-se a conduta humana, pois, para Foucault, ela é fundamental para compreender o homem, considerando a liberdade como 
elemento essencial. A conclusão da pesquisa é que Foucault não pode ser considerado como anti-humanista, somente por ter recusado a ideia 
elementar de homem, que foi proposta. A postura de Foucault precisa ser entendida como uma advertência da grandiosidade do tema, o que 
significa, tratá-lo com menos euforia.
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