
A Filosofia tornou-se um campo de reflexão 
renovado quando passou a perceber que a 
população e os seres vivos são o objeto mais 
importante das intervenções das instituições 
políticas e do próprio Estado. As análises em 
filosofia política de Foucault tornaram muitas 
fontes clássicas do pensamento político coisa 
ultrapassada, dignas apenas dos estudos 
históricos. Para o filósofo francês, o Estado e 
as corporações a ele associadas no presente 
histórico, administram e controlam tanto a 
capacidade biológica como a vida econômica 
e pessoal das pessoas.

Está acabada a era dos príncipes e 
governantes sagazes na arte de manipular 
os cidadãos e os súditos. No presente, temos 
que avaliar, isso sim, políticos e burocratas 
que administram e planejam o hoje e o 
porvir do campo social numa perspectiva 
técnico-burocrática, capazes de gerar um  
mundo impessoal que desampara e deixa a 
descoberto pessoas lançadas no descaso da 
seguridade social e na ausência de cuidados 
dos governos. O mundo burocrático, por 
outro lado, também possibilitou afrontas 
à dignidade humana, como a criação de  
campos de concentração e a eliminação 
da vida e do pensamento discordante 
(antiautoritário). Devemos estar, mais do que 
antes, sempre atentos às constantes práticas 
de exclusão e de controle de condutas que 
não cansam de nos dividir e de nos afastar 
dos outros e de nós mesmos.

Marcos Antonio Carneiro da Silva
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Dos filósofos contemporâneos, Michel Foucault (1926-1984) é o pensador que 
trouxe mais contribuições originais a diferentes campos do saber. A amplitude 
de sua erudição e o amplo escopo de seus interesses ultrapassaram o campo 
restrito da filosofia. Seu talento não está aprisionado ao domínio específico 
de sua formação universitária. Por outro lado, a dimensão das suas reflexões 
e sua notoriedade propiciam tantas interpretações que é uma tarefa difícil 
escrever sobre o filósofo francês mais famoso do final do século XX.

Este livro resulta de estudos sobre textos originais de Foucault. O que motivou 
o estudo e o interesse pelo filósofo contemporâneo foi a quantidade de 
intuições e conceitos inovadores que ele forjou, para responder a um campo de 
problematização igualmente original e plural. Epistemologia, Ciências Humanas, 
poder, liberdade, loucura, disciplina, norma, resistências ao poder, biopoder, 
biopolítica, agonística, seguridade, governamentalidade, autonomia, eis alguns 
temas que foram abordados de modo inovador por Foucault.
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