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IMPRESSÕES DE FOUCAULT:  

ENTREVISTA COM ROBERTO MACHADO

Resumo

Nesta entrevista sobre Michel Foucault, Roberto Machado 

aborda sua atualidade e seu impacto nas ciências humanas; 

os tipos de estudo que caracterizam diferentes momentos 

de sua trajetória intelectual; as singularidades de seu pen-

samento – o método provisório, a dimensão instrumental do 

conhecimento e a atenção à atualidade teórica e política –; 

bem como o vínculo entre suas análises histórico-filosóficas 

e suas ações políticas. Relata a vinda de Foucault ao Brasil 

durante a ditadura militar, o encontro com o pensador fran-

cês e sua obra, a experiência em seus cursos e seminários 

no Collège de France. Comenta ainda o aprendizado da 

dimensão política dos saberes como um instrumento de 

luta e resistência.

IMPRESSIONS OF FOUCAULT: 

AN INTERVIEw wITH ROBERTO MACHADO

Abstract

In this interview on Michel Foucault, Roberto Machado dis-

cusses his contemporary relevance and his impact on the 

human sciences; the types of study composing the differ-

ent periods of his intellectual trajectory; the singular as-

pects of his thought – the provisional method, the instru-

mental dimension of knowledge and the attention to the 

theoretical and political present; as well as the link be-

tween his historical-philosophical analyses and his politi-

cal actions. He recalls Foucault’s visit to Brazil during the 

military dictatorship, the encounter with the French think-

er and his work, and the experience of his courses and 

seminars at the Collège de France. He also comments on 

learning about the political dimension of knowledge as a 

tool for struggle and resistance.
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