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Filósofo de talento extraordinário, ativista político, teórico social, 
crítico cultural e historiador, Michel Foucault moldou a maneira 
de encararmos questões polêmicas como poder, sexualidade, 
loucura e criminalidade. Seus livros foram concebidos como uma 
caixa de ferramentas que o leitor pudesse vasculhar em busca da 
que mais precisasse. Como ler Foucault é a chave que abre essas 
caixas. 

O livro parte do mesmo pressuposto de Como ler Lacan: para nos 
aproximarmos das ideias de um escritor, temos que nos aproxi-
mar de suas palavras. 

Johanna Oksala inicia cada capítulo com uma citação do filósofo. 
Extraídas de fontes diversas, como livros, aulas, entrevistas ou 
ensaios, as citações são o ponto de partida para o leitor compre-
ender noções e conceitos de Foucault essenciais para a constru-
ção de seu pensamento filosófico.

O encadeamento temático dos capítulos oferece uma visão de 
conjunto das questões, metodologias e objetivos propostos pelo 
filósofo, tendo por fio condutor a liberdade, a análise das práticas 
sociais e a história do presente. A intenção não é sintetizar tudo 
o que é preciso saber sobre Foucault, mas oferecer um ponto de 
partida para conhecer e explorar a obra completa do pensador 
francês.

O livro traz ainda cronologia e sugestões de leituras adicionais, 
acrescidas de obras disponíveis em português.
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