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 Sobre o livro 

Michel Foucault é um dos autores cuja influência mais se 

faz sentir no pensamento actual. A multiplicidade dos 

seus interesses, inseparável da recusa da filosofia e 

crítica do saber disciplinar, fazem dele um autor inclas-

sificável, revelando o que o seu pensamento tem de 

exigente. O conjunto de textos reunidos neste pequeno 

volume tem hoje maior oportunidade do que quando da 

sua publicação, inserindo-se numa via que o próprio 

Foucault ajudou a abrir. Essa via tem a ver com o 

problema do sujeito, e a sua relação com a escrita, não 

simplesmente como problema estético mas enquanto 

forma de experiência moderna. Abrangendo todas as 

etapas do pensamento de Foucault, o conjunto dos 

textos dá uma visão da sua maneira de trabalhar, 

permitindo simultaneamente apreender a complexidade 

da problematização da subjectividade. 

 

Sobre o autor 

Michel Foucault (1926-1984) licenciou-se em Filosofia 

em 1948 na Sorbonne e em Psicologia em 1952 mas é 

com a publicação da sua tese de doutoramento, intitu-

lada Histoire de la Folie à l’Âge Classique (1961), que 

começa uma carreira ímpar em todo o pensamento 

contemporâneo, sendo nomeado em 1970 professor da 

cadeira de Histórias e Sistemas do Pensamento do 

Collège de France. Investigador imaginativo e fecundo, 

até à sua morte publicou numerosas obras, de que 

destacamos apenas as seguintes: Raymond Roussel 

(1963), Naissance de la Clinique: une Archéologie du 

Regard Médical (1963), Les Mots et les Choses: une 

Archéologie des Sciences Humaines (1966), L’Archéo-

logie du Savoir (1969), L’Ordre du Discours (1971), 

Surveiller et Punir: Naissance de la Prison (1975), La 

Volonté de Savoir (1976), L’Usage des Plaisirs (1984), 

Le Souci de Soi (1984). A sua morte repentina impediu-o 

de publicar uma série de importantes estudos que ainda 

se encontram inéditos. 

 

Destaques 

Um importante conjunto de textos que dá a conhecer o pensa-

mento filosófico foucauldiano sobre a problemática do sujeito e a 

sua relação com a escrita. 
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