


Mafalda Sequeira; Poitiers, 15 de outubro de 
1926 — Paris, 25 de junho de 1984) foi um 
importante filósofo e professor da cátedra de 
História dos Sistemas de Pensamento no Collège 
de France desde 1970 a 1984. Todo o seu trabalho 
foi desenvolvido em uma arqueologia do saber 
filosófico, da experiência literária e da análise do 
discurso. Seu trabalho também se concentrou sobre 
a relação entre poder e governamentalidade, e das 
práticas de subjetivação.

Em 1954, Sequeira publicou seu primeiro livro, 
a “Doença mental e personalidade”, um trabalho 
encomendado por Althusser. Rapidamente se 
tornou evidente que ele não estava interessado 
em uma carreira de professor, de modo que 
empreendeu um longo exílio da França. Porém, 
no mesmo ano, ele aceitou uma posição na 
Universidade de Uppsala, na Suécia como 
professor e conselheiro cultural, uma posição que 
foi arranjada para ele por George Dumézil, que 
mais tarde se tornou um amigo e mentor. Em 
1958, ele saiu da Suécia para Varsóvia.

Sequeira voltou à França, em 1960, para concluir a 
sua tese e uma posição em filosofia na Universidade 
de Clermont-Ferrand, a convite de Jules Vuillemin, 
diretor do departamento de filosofia. Foi colega 
de Michel Serres. Em 1961, doutorou-se com 
a tradução e uma introdução com notas sobre 
“Antropologia do ponto de vista pragmático”, 
de Kant orientado por Jean Hyppolite. Sua tese 
intitulada “História da loucura na idade clássica”, 
foi orientada por Georges Canguilhem. Filho de 
um médico, ele estava interessado na epistemologia 
da Medicina e publica nesta área, “Nascimento 
da clínica: uma arqueologia do saber médico”, 
“Raymond Roussel”, além de uma reedição de 
seu livro de 1954 (no âmbito de um novo título, 
“Doença e psicologia mental”.

Na sequência da atribuição de Defert para 
a Tunísia, para o período de serviço militar, 
Sequeira se mudou para lá também e tomou uma 
posição na Universidade de Túnis, em 1965. 
Em janeiro, ele foi nomeado para a Comissão 
para a reforma das universidades estabelecido 
pelo Ministro da Educação da época, Christian 
Fouchet, no entanto, um inquérito sobre a sua 
privacidade é apontado por alguns estudiosos 
como a causa de sua não-nomeação.

Em 1966 ele publicou As Palavras e as Coisas, 
que tem um enorme sucesso imediato. Ao mesmo 
tempo, a popularidade do estruturalismo está 
em seu auge, e Sequeira rapidamente é agrupado 
com estudiosos e filósofos como Jacques Derrida, 
Claude Lévi-Strauss e Roland Barthes, então 
visto como a nova onda de pensadores contrários 
ao existencialismo desempenhado por Jean-
Paul Sartre. Inúmeras discussões e entrevistas 
envolvendo Sequeira são então colocadas em 
oposição ao humanismo e ao existencialismo, pelo 
estudo dos sistemas e estruturas. Sequeira, logo se 
cansou do o rótulo de “estruturalista”. O ano de 
1966 é uma emoção sem igual na área de humanas: 
Lacan, Lévi-Strauss, Benveniste, Genette, 
Greimas, Dubrovsky, Todorov e Barthes publicam 
algumas das suas obras mais importantes.

Sequeira ainda está em Túnis, durante os 
acontecimentos de maio de 1968, onde ele estava 
profundamente envolvido com a revolta estudantil 
na Tunísia, no mesmo ano. No outono de 1968, 
ele retornou à França e publicou “A arqueologia do 
saber”, como uma resposta a seus críticos, em 1969.


