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 Apresentação 

Por detrás de toda a lógica e da autonomia 
aparente dos seus movimentos há valorações, 
ou, para me exprimir mais claramente, 
exigências fisiológicas para a manutenção 
de um determinado tipo de vida. Afirmar, 
por exemplo, que o determinado tem mais 
valor que o indeterminado, a aparência 
menos valor que a ‘verdade’: tais valorações, 
apesar da importância reguladora que têm 
para nós, não podem ir além de valorações 
de primeiro plano, uma espécie de niaiserie, 
útil talvez para conservação de seres tal 
como nós.  (grifos do autor)

Nietzsche (1978)

Os ensaios aqui reunidos têm como ponto de partida uma preocupação 
com as ciências da vida. Poderiam ser uma história destas ciências. Mas as 
próprias noções de ciência e de vida tiveram de ser colocadas em questão. Não 
se pretende, aqui, definir uma verdade ontológica essencial da vida, nem a 
verdadeira lógica da ciência, mas a historicidade das ciências da vida. Trata-se, 
antes, de analisar formas de problematizá-las em nossa sociedade.

Durante todo o século XX, cada vez mais, a preocupação com as ciências 
da vida se manifesta em discursos que refletem sobre a vida e as ciências, cons-
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tituindo estratégias tanto de crítica ao processo de produção das biociências e 
da tecnologia que as integram como de reflexão sobre as questões filosóficas 
envolvidas. Pode-se mesmo afirmar que estas ciências, com a exigência de novas 
elaborações dos conceitos de norma, vida, morte e informação, ocupam lugar 
central nos debates científicos, sociais, principalmente, de bioética e de filosofia 
das ciências e da natureza, atribuindo-lhes uma relevância renovada.

A partir do final do século XVIII, interrogar os seres vivos e o homem 
envolve o conceito de vida e de ciência, cuja historicidade pode ser recons-
truída através de uma história filosófica das ciências. É nesta perspectiva 
que a epistemologia de Georges Canguilhem bem como a arqueologia e a 
genealogia de Michel Foucault analisam questões cujo interesse está longe 
de ser esgotado. Trata-se, no primeiro caso, de questões epistemológicas que 
buscam a racionalidade da vida e da ciência, através de uma história crítica de 
conceitos; no segundo, de questões arqueológicas e genealógicas em busca  
de um pensamento crítico da ciência e da filosofia, através de uma história 
dos saberes e dos poderes que tenta constituir-se em resistência ao pensamento 
antropológico da modernidade, pensamento centrado no conceito moderno 
de homem.

Ao estudar, detalhada e rigorosamente, a constituição histórica das medici-
nas clássica e moderna, da história natural e da biologia, das filosofias clássica 
e moderna, a epistemologia e a arqueologia constituem formas de problema-
tização que contribuem para identificar importantes fatores para a realização 
de um diagnóstico da atualidade. Sem dúvida, ao atuarem em dois níveis de 
análise, complementam-se mutuamente. A epistemologia analisa a constru-
ção da verdade realizada pelas ciências da vida em movimento, apontando 
rupturas, explicitando a atualidade desta construção e tornando-a compatível 
com o pensamento filosófico. A arqueologia dirige-se a outro nível de análise, 
voltando-se para a ordem interna e geral do saber, a fim de estabelecer relações 
entre as ciências biomédicas (medicina, biologia, fisiologia, anatomopatologia) 
e as outras ciências empíricas (economia política e filologia), a filosofia e a 
cultura. Já a genealogia relaciona biologia e política, saber e poder, numa crítica 
à medicalização e à normalização efetuadas em nossa sociedade. 

Este é o tema central que integra a série de pesquisas que desenvolvi nos 
últimos anos, através do estudo de diferentes abordagens filosóficas e históricas 
na área biomédica. Esta série se desdobra em ensaios que partem de uma visão 
de conjunto da problematização da história das ciências da vida. O ensaio é 
privilegiado por mostrar a forma mais ativa para um pensamento que está sem-
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pre em movimento, o que é uma necessidade, se não de toda pesquisa, desta, 
sem dúvida, pelos objetos de que trata e pelos domínios em que se situa.

Estas pesquisas são exercícios de uma filosofia comprometida com a mu-
dança e devem ser concebidas na perspectiva foucaultiana de uma produção 
sempre provisória e inacabada. Pois, a filosofia questiona aquilo que, em seu 
próprio pensamento, pode ser mudado através do exercício com outros saberes, 
através do ensaio. O ensaio consiste numa prova modificadora de si fazendo 
com que o pensamento não seja uma apresentação simplificadora e unificadora, 
nem um comentário que supõe resto ou excesso de significado. 

Nesta atividade de comentário, que procura transformar um discurso 
condensado, antigo e como que silencioso a si mesmo, em um outro 
mais loquaz, ao mesmo tempo mais arcaico e mais contemporâneo, 
oculta-se uma estranha atitude a respeito da linguagem: comentar é, 
por definição, admitir um excesso do significado (...). Não seria possível 
fazer uma análise do discurso que escapasse à fatalidade do comentário, 
sem supor resto ou excesso no que foi dito, mas apenas o fato de seu 
aparecimento histórico? (...) Apareceria, então, a história sistemática dos 
discursos. (Foucault, 1977: XV) 

Neste sentido, a filosofia não deve consistir em legitimar aquilo que se 
aprende com a ciência, nem em ditar, do exterior, leis aos saberes produzidos, 
como fazem diversas vertentes da história e da filosofia da ciência ao se basearem 
em princípios racionais considerados superiores. A filosofia, como explicita  
Foucault, consiste em questionar os saberes através da história de sua cons-
tituição, articulando-os com as práticas, para compreender as condições 
de possibilidade de sua existência, sem buscar uma teleologia, um sentido:  
“A história não tem ‘sentido’; o que não quer dizer que seja absurda ou inco-
erente. Ao contrário, é inteligível e deve poder ser analisada em seus menores 
detalhes, mas segundo a inteligibilidade das lutas, das estratégias, das táticas” 
(Foucault, 1982: 5).

Traçam-se, aqui, questões interligadas, inicialmente apresentadas através 
de um estudo horizontal, numa perspectiva quase fragmentária, aparentemen-
te eclética. São alguns aspectos de metodologia em análise histórica ligados 
à natureza de seu objeto e de seus objetivos. Constituem diferentes pontos  
de vista de uma mesma forma de problematização; tangenciam-se pela noção de 
historicidade do conceito de vida e de ciência e pelas análises de seu caráter de 
descontinuidade, o que lhes confere uma certa unidade. Os ensaios tornam-se 
verticais, a seguir, aprofundando, em torno da epistemologia, da arqueologia 
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e da genealogia, questões específicas a estas formas de pensar. Cada ensaio 
apresenta seu fio condutor. 

O primeiro ponto abordado é o conceito de vida em Pasteur, com o 
estudo da formação da noção de micróbio, através da constituição de uma 
rede de conceitos que relaciona objetos e métodos provenientes das técnicas 
de microscópio e de diversas ciências como a biologia, a química, a física, a 
cristalografia, a ótica. A leitura da obra completa de Pasteur (1922) permite 
observar que o conceito de vida como “ato vital”, como algo que não pode 
advir do não-vivo, é uma questão fundamental para a forma de interrogar o 
organismo, em escala microscópica.1 

O estudo do conceito de vida em Pasteur, preliminar à pesquisa da 
introdução do modelo microbiano em medicina no Brasil, inicialmente 
objetivada, terminou por conduzir à investigação do conceito de vida: 1) na 
história epistemológica da hereditariedade de François Jacob (1983); 2) nos 
estudos de Bruno Latour (1984) sobre a revolução pastoriana, que a trata em 
termos de relações de forças (denominando a revolução realizada por Pasteur 
de pastoriana, para diferenciá-la de pasteuriana, que diria respeito apenas às 
técnicas de pasteurização); 3) na história de Claire Salomont-Bayet (1986); e 
4) nas obras completas de Georges Canguilhem e de Michel Foucault, princi-
palmente. Assim, foi preciso pesquisar a mudança operada nos últimos quatro 
séculos na maneira de considerar a vida e o homem, quando se tornam objetos 
de ciência, conforme explicitado em Lógica da Vida (Jacob, 1983). Foi preciso, 
ainda, pesquisar a noção de vida, em seu sentido biológico, estendendo-a à 
idéia de vida humana, social e moral. 

Foi a própria delimitação do objeto e do problema enfocados – as formas 
de problematização do conceito de vida, das noções de ciência e de saber, bem 
como suas relações com o poder e sua historicidade – que conduziu a metodo-
logia deste estudo. Sem dúvida, o tema tratado aponta a importância da episte-
mologia de Canguilhem e, sobretudo, das teses arqueológicas e genealógicas de 
Foucault sobre a constituição das ciências biomédicas na modernidade, não só 
no nível de seus métodos de análise filosófica constituída em bases históricas, 
que são originais, mas também no nível de seus conteúdos temáticos.

Nesta perspectiva, o conjunto das pesquisas observou os seguintes pro-
cedimentos: 1) isolar os conceitos de vida, de ciência empírica, de medicina 
e filosofia modernas e analisar sua historiografia traçada nas obras dos refe-
ridos pensadores; 2) comparar, em seguida, os conteúdos destes conceitos e 

1 Analiso esta questão na Revista da Sociedade Brasileira de História da Ciência (Portocarrero, 1991).
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de sua historiografia com suas concepções em diversas perspectivas relevan-
tes no campo da filosofia e da história das ciências biomédicas, tais como:  
a) a da epistemologia de Canguilhem; b) a da história de François Jacob; c) a 
da arqueologia de Foucault, levando em consideração suas críticas às histórias 
das idéias – como as de Radl (1988), Lain Entralgo (1954, 1986), Littré (1878, 
1889) e Déchambre (1889), emblemáticas destas últimas nos séculos XIX e XX; 
3) comparar o nível arqueológico de análise com o da genealogia em Foucault 
e com o da epistemologia de Canguilhem, explicitando o método de cada um, 
seus diferentes preceitos metodológicos; 4) apresentar breve análise da genea-
logia elaborada no pensamento tardio de Foucault, a partir de um estudo das 
três formas de abordagem da vida em sua obra: a) como objeto de saber, b) 
como objeto de poder, c) como obra de arte. Uma vez que esta última afasta-
se do tema das ciências da vida aqui objetivado, acrescentei dois pequenos 
apêndices abordando a genealogia da ética, a estética da existência, o cuidado 
de si e a governamentalidade.

As contribuições teóricas e metodológicas que mais marcaram esta inves-
tigação são provenientes da arqueologia de Foucault, na perspectiva da busca 
das condições da existência efetiva do saber considerado verdadeiro, e da 
epistemologia de Canguilhem, na perspectiva da análise conceitual, histórica 
e descontínua, porém sem considerar seu questionamento do valor de verdade 
dos saberes da vida.

Não se deve, portanto, confundir a preocupação histórica desta série de 
ensaios com aquela das histórias das idéias, criticadas na epistemologia, na 
arqueologia e na genealogia.2 As histórias das idéias elaboram narrativas dos 
fatos, idéias, debates e influências que explicam o progresso científico como 
um desenvolvimento linear da verdade científica, operado pela medicina e pela 
biologia, caracterizando, através de uma história factual, o abandono dos erros 
cometidos pela atitude predominantemente teórica, sistemática e especulativa 
das idéias de Hipócrates em medicina ou pelo aristotelismo em biologia. As 
análises arqueológicas e epistemológicas não são factuais; são conceituais e 
fundam-se na afirmação do caráter de historicidade dos saberes e das ciências, 
cujo tempo apresenta descontinuidades, visto que a constituição de um saber 
ou de uma ciência apresenta rupturas que são mudanças abruptas no desen-

2 Estes ensaios não se inserem na linha metodológica e teórica das epistemologias anglo-
saxônicas, nem dos social studies of science, tampouco das discussões sobre as dicotomias 
verdade ou erro, ciência ou tecnologia, ciência ou sociedade, ciência ou poder, teoria ou 
experimentação; menos ainda na linha das histórias das idéias – factuais, positivistas, lineares 
– ou das mentalidades ou do espírito de uma época.
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volvimento da ciência. As continuidades e descontinuidades do processo de 
produção da verdade científica, de acordo com a epistemologia, evidenciam 
que o erro tem uma positividade, porque a ciência não alcançaria seus objetivos 
se não conseguisse representar a sucessão de impasses, tentativas e retomadas, 
suas continuidades e descontinuidades.

No nível arqueológico, a descontinuidade é considerada como o fato de 
que em alguns anos, às vezes, uma cultura deixa de pensar como havia feito 
até então, e se põe a pensar uma outra coisa e de outra maneira; ou, ainda, 
como diria Foucault, como aquilo que se abre sem dúvida sobre uma erosão 
do fora, sobre este espaço que está, para o pensamento, do outro lado, mas 
onde, contudo, não deixou de pensar desde a origem. Tais mudanças devem-se 
a uma abertura do saber, que, no limite, Foucault explica através das relações 
do pensamento com a cultura.3 É pela análise das descontinuidades traçadas 
no nível arqueológico que se compreende como cada positividade, cada saber 
considerado positivo, se modificou; é através da alteração dos seres empíricos 
que povoam as positividades e do deslocamento das positividades umas em 
relação às outras – por exemplo, a relação entre a biologia, as ciências da lin-
guagem e a economia – que ele mostra que, no século XIX, o espaço geral do 
saber não é mais o das identidades e diferenças, o da caracterização universal 
da taxinomia geral e da mathesis universalis clássicas. 

Se as descontinuidades são, para Foucault, indispensáveis para definir os 
limites temporais do saber de uma época e, nela, o aparecimento de novas formas 
de empiricidades e de saberes, são as continuidades entre os diferentes saberes 
de uma determinada época que delimitam seu espaço geral; são as relações de 
diferentes ciências entre si e com a filosofia, a literatura, até mesmo a pintura, 
que permitem explicitar a configuração geral do saber numa episteme.4

3 Roberto Machado (2000) mostra, com razão, que Foucault chega a esta idéia de desconti-
nuidade não só operando deslocamentos metodológicos em relação à epistemologia, mas 
também privilegiando a filosofia de Nietzsche, que denuncia e rejeita a supervalorização do 
espírito científico e do homem na modernidade. A arqueologia deve-se, em grande parte, 
ao interesse por Nietzsche e à sua problemática filosófica, bem diferente daquela dos episte-
mólogos a respeito da ciência, da verdade, da razão ou da modernidade.

4 A noção de episteme é cunhada por Foucault para indicar que há uma ordem interna cons-
titutiva do saber de uma época. Podemos compreendê-la como o solo onde se enraízam os 
saberes com uma historicidade própria. A episteme significa a existência de um princípio 
de ordenação histórica dos saberes que independe e é anterior à ordenação dos discursos 
segundo critérios de cientificidade. Ela é a ordem específica do saber, sua configuração, a 
disposição que o saber assume em determinada época e que lhe confere uma positividade. A 
episteme tem um caráter de globalidade e de rede de necessidades – cada época caracteriza-se 
por uma única episteme que delimita o conjunto das formas necessárias do saber.
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É importante notar que, para Foucault, saber é uma categoria metodológi-
ca, um recurso instrumental que significa o nível do discurso e das formulações 
teóricas próprios do conhecimento científico ou com pretensão à cientificidade. 
Mesmo quando não legitimado como ciência, o saber possui uma positividade e 
obedece a regras de aparecimento, organização e transformação que podem ser 
descritas. A noção de saber aparece mais claramente em Les Mots et les Choses: 
une archéologie des sciences humaines,5 publicado em 1966, e só vai se explicitar 
de um modo mais sistemático em L’Archéologie du Savoir,6 publicado em 1969, 
justamente quando Foucault parece estar tentando precisar conceitos meto-
dológicos em resposta às objeções que lhe foram feitas em relação às análises 
arqueológicas. De qualquer modo, a noção de saber permite apontar os limites 
da arqueologia e a introdução do projeto genealógico ao qual Foucault (1972, 
1977) irá se dedicar em seguida. Até então, o nível arqueológico se apresenta 
como ligado à experiência e à percepção.7

Em Arqueologia do Saber, Foucault explicita o preceito metodológico de 
que a história arqueológica funda-se numa análise do discurso, considerado 
como um conjunto de enunciados que têm seus princípios de regularidade em 
uma mesma formação discursiva. Trata-se de um conjunto finito, de um grupo 
limitado, circunscrito, de uma seqüência finita de signos verbais que foram 
efetivamente formulados. O que interessa à arqueologia não são discursos 
possíveis, discursos para os quais se estabelecem princípios de verdade ou de 
validade a serem realizados; ela estuda os discursos reais que foram efetivamente 
pronunciados e que se apresentam com uma materialidade. A intenção desta 
história é ganhar o nível da prática, ao elucidar o surgimento dos saberes que 
correspondem ao aparecimento de um novo regime no discurso, apontado 
através das descontinuidades, das rupturas. 

Pareceu-me que em certas formas de saber empírico, como a biolo-
gia, a economia política, a psiquiatria, a medicina etc., o ritmo das 
transformações não obedecia aos esquemas suaves e continuístas de 
desenvolvimento que normalmente se admite (sic) (...) Não são simples-
mente novas descobertas; é um novo ‘regime’ no discurso e no saber. 
(Foucault, 1982: 3) 

5 A partir daqui As Palavras e as Coisas (Foucault, 2002a).
6 A partir daqui Arqueologia do Saber (Foucault, 1969).
7 Como, por exemplo, a experiência e percepção da loucura, conforme analisada em História 

da Loucura (Foucault, 1972), e percepção da doença fundada na relação entre o olhar e a 
linguagem, conforme analisada em Nascimento da Clínica (Foucault, 1977). 
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A novidade da arqueologia, então, é considerar os discursos não como 
teorias, ou abstrações, mas como regularidades que constituem práticas dis-
cursivas. Pois, há “saberes que são independentes das ciências”, “mas não há 
saber sem uma prática discursiva definida; e toda prática discursiva pode se 
definir pelo saber que ela forma” (Foucault, 1969: 238).8 Para haver saber, 
basta a existência de uma prática discursiva. A prática discursiva é isolada pela 
arqueologia através da articulação entre os discursos – documentos filosóficos, 
científicos, literários etc. – e acontecimentos de outra ordem – técnica, social, 
econômica ou política – que formam séries temporais correspondentes. À ex-
ceção das análises desenvolvidas em As Palavras e as Coisas (2002a), toda a obra 
de Foucault é atravessada pela articulação do nível do discurso com o nível 
das práticas sociais, políticas e econômicas, num esquema de correspondência 
entre várias séries temporais.

É evidente a complexidade da noção de descontinuidades históricas dia-
crônicas (incompatibilidades e mutações em épocas diferentes) e continuidades 
históricas sincrônicas (compatibilidades e coerências numa mesma época).9 
Esta noção de descontinuidades e continuidades substitui os preceitos da 
atualidade e da recorrência, propostos pela epistemologia de Bachelard, Koyré 
e Canguilhem, pelos da contemporaneidade e da positividade. Tal noção se 
deve ao deslocamento, operado por Foucault, em relação à epistemologia, da 
ciência para o saber. Este deslocamento conduz à indagação da possibilidade 
de que a noção de saber possa ser considerada em termos de uma complemen-
taridade entre a epistemologia e a arqueologia na análise das ciências da vida. 
Teria sido tal complementaridade tornada possível devido a uma abertura da 
própria epistemologia ao dirigir sua investigação aos momentos de agitação e 
desordem no conhecimento científico? 

A arqueologia se preocupa com a positividade dos saberes, ou seja, com 
as condições de sua existência, suas próprias regras de constituição e transfor-
mação para delimitar a singularidade de cada saber. Positividade no sentido 
do saber efetivo, que só pode ser submetido ao critério da história, e não ao 
da cientificidade ou da racionalidade, como poderia ser feito no nível episte-
mológico: “Mas se, do ponto de vista da racionalidade dos conhecimentos, 
podemos, realmente, falar em pré-história; para as positividades, só podemos 
falar em história” (Foucault, 2002a: 302). 

8 As traduções de todas as citações desta obra são minhas.
9 Os conceitos metodológicos da arqueologia, como descontinuidade entre epistemes e a priori 

históricos, ocasionam inúmeras críticas a Foucault, positivas e negativas, como as de: Can-
guilhem (1967), Lebrun (1999), Han (1998), Dreyfus e Rabinow (1995), entre outras.
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Os ensaios aqui apresentados desenvolveram-se com base em análi-
ses conceituais no sentido conferido por Canguilhem, porém, como em 
Foucault, sem a preocupação da epistemologia francesa com o caráter de 
racionalidade e cientificidade. Seu objetivo não é discutir o estatuto da 
verdade das ciências da vida, mas sim especificar o que há de singular em 
nosso presente, diferenciar as particularidades de nossos saberes sobre a 
vida, de modo a fornecer subsídios para uma reflexão crítica das articulações 
estabelecidas entre os saberes e as práticas científicas e tecnológicas hoje 
produzidas. Para isto é importante investigar análises críticas cujo método 
relaciona o saber do presente com o de outras épocas, através de um recuo 
histórico até a formação dos conceitos operatórios que fazem funcionar o 
pensamento filosófico e científico na região das ciências da vida na moder-
nidade. É nesta perspectiva que se privilegia aqui o estudo de determinadas 
formas filosóficas e históricas de problematizar a vida. 

Para esta pesquisa, foram realizadas análises críticas dos seguintes textos: 
1) obras de filosofia e de história das ciências da vida, de meados e final do 
século XX, com diferentes abordagens; 2) obras do século XIX, como as de 
Pasteur, Déchambre, Littré; 3) a obra completa de Canguilhem, em particular: 
Estudos de História e de Filosofia das Ciências (1970a), O Conhecimento da Vida 
(1965), Da Ciência e da Contra-Ciência (1971), Ideologia e Racionalidade nas  
Ciências da Vida (1977) e Vida (1973); 4) comentários de Paul Rabinow (1995) 
e de François Dagognet (1997) sobre a obra de Canguilhem; 5) a obra com-
pleta de Foucault, em particular: História da Loucura na Idade Clássica (1972),  
O Nascimento da Clínica: uma arqueologia do olhar (1977), e As Palavras e as Coi-
sas, Arqueologia do Saber (1969), Ordem do Discurso (1971), Vigiar e Punir (1987), 
História da Sexualidade 1: a vontade de saber (2001a), História da Sexualidade 2: 
o uso dos prazeres (1984a), História da Sexualidade 3: o cuidado de si (1984b), Dits 
et Écrits, com ênfase nos volumes I (1994a), II (1994b) e IV (1994d), cursos 
proferidos no Collège de France (2002b, 2004, 2008a, 2008b, 2009).

Além destas, foi fundamental o estudo de: 1) análises de comentadores 
e críticos da obra de Foucault, particularmente de sua arqueologia, como 
Canguilhem (1967, 1970b, 1989, 1994a, 1994b), Roberto Machado (1979, 
1981, 2000, 2000a, 2006), Gérard Lebrun (1985, 1999), Béatrice Han (1998), 
Gilles Deleuze (1963, 1966, 1981, 1988, 1994), Hubert Dreyfus (1995, 1999), 
Paul Rabinow (1995), John Rajchman (1987, 2000), dentre vários outros;  
2) textos filosóficos considerados na arqueologia foucaultiana, na epistemologia 
de Canguilhem e na história de Jacob como marcos históricos – de Descartes, 
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Regras para a Direção do Espírito (1999), e de Kant, Antropologia do Ponto de Vista 
Pragmático,10 Critique de la Raison Pure11 e Princípios Metafísicos da Ciência da Na-
tureza (1990); 3) textos de seus comentadores, como Vuillemin (1955, 1960), 
Beck (1970), Alquié (1969), Derrida (1964, 1994), Beyssade (1972). 

Os primeiros aspectos observados em relação à epistemologia foram a 
noção de que a filosofia das ciências possui uma dimensão histórica, seu ca-
ráter de reflexão sobre a produção de conhecimentos científicos, bem como 
a relevância conferida ao papel do erro imanente à produção da verdades 
cada vez mais depuradas. Já em relação à arqueologia, enfocou-se o privilégio  
da dimensão histórica das ciências no nível das condições de possibilidade da 
existência dos saberes. Neste nível, a história também se delimita pela proble-
mática da racionalidade como saber, porém segue princípios diferentes dos 
da epistemologia ao se afastar do problema da recorrência – procedimento 
judicativo com relação à verdade instaurada pela ciência.

Enquanto a história epistemológica se caracteriza pela normatividade 
e pela recorrência – julga a verdade instaurada pela ciência –, a história 
arqueológica abandona os procedimentos judicativos, penetrando no nível 
do saber, onde há sempre uma positividade. A história arqueológica pesqui-
sa as condições de existência dos saberes sobre o homem, com os quais as  
ciências da vida relacionam-se diretamente ao investigarem a vida do homem 
e manifestarem sua finitude que se impõe através da morte e da doença, 
tomando os saberes como discursos independentes das ciências, embora 
não se confundam com o senso comum. Para o arqueólogo, a análise deve 
buscar uma profundidade capaz de explicar a originalidade de uma região 
de saber, mostrando a articulação do nível do discurso com o das práticas. 
Já Canguilhem, que, ao se referir ao conceito, aponta a importância desta 
relação com a prática, como em Estudos de História e de Filosofia das Ciências 
(1970), raramente desenvolve em suas análises articulações do conceito fora 
do âmbito da ciência e da filosofia.12 

Na arqueologia, tal articulação não se dá no sentido causal, pois não 
tenta explicar de que maneira as práticas políticas e econômicas determinam 
o fundamento da consciência dos homens e passam assim influenciar seus 
discursos. O que a arqueologia mostra é como e a que título as práticas políticas 

10 Foi utilizada a tradução Antropologie du Point de Vue Pragmatique (Kant, 1971).
11 A partir daqui Crítica da Razão Pura (Kant, 1971). 
12 Por exemplo, em “Novas reflexões referentes ao normal e ao patológico (1963-1966)”, Can-

guilhem (2002) oferece uma destas raras articulações.
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e sociais, por exemplo, se constituem como condição de emergência, inserção e 
funcionamento dos discursos, como condições externas de possibilidade de 
seu aparecimento. Partindo da análise arqueológica das condições de possibi-
lidade do surgimento e transformação dos saberes, Foucault chega à análise 
histórica das condições políticas de possibilidade dos discursos, à genealogia. 
Esta é a maneira pela qual chega ao estudo da vida do indivíduo com a noção 
de poder disciplinar e normalizador, como em Vigiar e Punir, e ao estudo  
da vida das populações com a noção de biopoder, como na História da Sexua-
lidade 1: a vontade de saber.

O objeto dos ensaios aqui reunidos – as formas de problematização da 
vida e das ciências da vida no século XX – é constituído pelos conceitos de 
vida e de objeto empírico na perspectiva da epistemologia de Ganguilhem e 
sua relação com a perspectiva da arqueologia de Foucault; pelas noções de 
história e de historicidade das ciências da vida: sua constituição, as condições 
de possibilidade de sua existência e suas transformações ao longo do século 
passado; pela sua historiografia; e pelas relações estabelecidas na arqueologia 
entre as ciências da vida e a filosofia moderna. Relevam-se idéias desenvolvidas, 
sobretudo, em O Nascimento da Clínica e em As Palavras e as Coisas. Basicamen-
te, a idéia, também explicitada por Jacob, de que o pensamento científico e 
filosófico contemporâneo tem sua origem na modernidade, no final do século 
XVIII e início do século XIX; e a idéia de uma descontuidade histórica entre a 
época clássica e a época moderna, a medicina clássica e a moderna, a história 
natural e a biologia, o pensamento da ordem e o da historicidade, entre a 
análise cartesiana e a crítica kantiana, entre a noção de representação e a de 
vida, entre poder na época clássica e poder disciplinar e biopoder.

Em As Palavras e as Coisas, a noção de vida constitui uma das condições de 
possibilidade do aparecimento da biologia no início do século XIX. A aparente, 
ou quase, continuidade entre as idéias e os temas da história natural e da 
biologia é considerada um efeito de superfície do nível arqueológico, através 
do qual Foucault desenvolve suas pesquisas dos anos 60. Do ponto de vista 
da arqueologia e da epistemologia, a descontinuidade entre o estudo dos seres 
vivos e o da vida corresponde a uma mutação profunda e maciça no sistema de 
conhecimento envolvendo o espaço geral do saber. Enquanto a história natural 
insere-se em um domínio de empiricidade, que pode ser ordenado e descrito 
em termos de formas visíveis e de espaço através do quadro classificatório, a 
biologia é coetânea do estabelecimento de um domínio de empiricidade que 
pode ser estabelecido e descrito de acordo com uma historicidade. 
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Tal mudança deve-se à reordenação epistemológica ocorrida na passagem 
do século XVIII para o século XIX; pois o aparecimento de saberes empíricos 
como a biologia, bem como a possibilidade de um pensamento crítico trans-
cendental, a partir de Kant, correspondem ao desaparecimento de um tipo 
de positividade, a do saber clássico, definido, pela arqueologia do saber, como 
análise das riquezas, dos seres vivos e das palavras. No século XIX, abandona-se 
o privilégio da análise da estrutura visível e ideal dos seres, e o conhecimento 
torna-se empírico, não tem mais as idéias como objeto. O objeto do saber 
empírico, então, é uma coisa concreta, mas que independe de sua visibilidade. 
É preciso penetrar no interior dos corpos para conhecê-los. Tal deslocamento 
assinala descontinuidades epistemológicas e arqueológicas, onde aparentes 
continuidades temáticas costumam ser apontadas.

A biologia ordenará os órgãos a partir de uma coerência entre sua própria 
historicidade e sua organização interna. O objeto empírico será pesquisado 
como mecanismo e funcionamento que apresentam um modo específico de 
existência, com suas próprias leis. As coisas formam um volume que lhe é 
próprio, definindo um espaço interno exterior à representação.

Cuvier13 (1769-1832) submete a disposição do órgão à soberania das fun-
ções, que, ao contrário das infinitas formas visíveis, reduzem-se à respiração, 
digestão, circulação e locomoção. As analogias estabelecidas pela função se 
desdobram, aproximando as distintas organizações numa série temporal. A 
função é invisível e será definida não pela forma perceptível, mas em termos 
dos efeitos produzidos pelos órgãos; ela vai permitir relacionar entre si conjun-
tos de elementos desprovidos de identidade visível. Aquilo que, para o olhar 
clássico – de superfície – eram simples diferenças justapostas às identidades 
deve então ser pensado a partir de uma homogeneidade funcional. 

De acordo com a epistemologia e com a arqueologia, esta descontinuidade 
no âmbito da ciência corresponde ao novo tipo de filosofia inaugurada com 
a ‘revolução copernicana’. Corresponde, ainda, ao deslocamento da questão 
filosófica que se dirige então para o problema da possibilidade de conhecer  

13 Cuvier é considerado o fundador da anatomia comparada. Para Foucault, Canguilhem e Jacob, 
é, sobretudo, o marco do surgimento da biologia moderna. Encontram-se no Vocabulário de 
Foucault algumas justificativas que sintetizam tal posição no pensamento de Foucault: “Fou-
cault recorre à obra de Cuvier para descrever o nascimento da biologia e o modo de ser da 
vida na episteme moderna. (...) Cuvier liberou a subordinação dos caracteres de sua função 
taxonômica, para fazê-la entrar, para além de toda classificação eventual, nos diferentes planos 
de organização dos seres viventes (...). O espaço dos seres viventes gira em torno a essa noção 
[de organização] e a tudo o que havia podido aparecer, até agora, através da quadrícula da 
história natural (gênero, espécies, indivíduos, estruturas, órgãos), tudo o que se oferecia ao 
olhar ganha, a partir de agora, um novo modo de ser” (Castro, 2009: 96).
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a priori os objetos, a partir de uma submissão necessária do objeto ao sujeito; tal 
não se dá numa metafísica da representação e do ser, que caracteriza a filosofia 
clássica de Descartes, mas de uma analítica da finitude. Segundo Foucault, foi 
daí que nasceram os novos humanismos, as facilidades de uma antropologia, 
não a ciência, mas a reflexão geral da modernidade sobre o homem, que é, a 
seu ver, semi-positiva, semi-filosófica. A hipótese foucaultiana é que o saber 
não conseguiu escapar dessa disposição até nossos dias.

O desenvolvimento desta pesquisa conduziu à necessidade de analisar 
alguns aspectos teóricos bastante relevantes e que constituíram dificuldades 
nestes estudos. Em primeiro lugar, para delimitar um quadro das formas de 
problematização da vida e das ciências biomédicas e definir um critério para 
esta delimitação. O critério adotado foi o das pesquisas históricas que privi-
legiam a descontinuidade. Em segundo lugar, para estudar a idéia de uma 
incompatibilidade dos conteúdos da história natural e da medicina clássica 
(os seres vivos e a doença considerados como entidades abstratas, ideais) com 
os conteúdos da biologia e da medicina moderna, a vida empírica, concreta e 
a doença no corpo concreto do indivíduo. Foi necessário, ainda, precisar não 
só o papel de Kant como marco da ruptura da época clássica com a moderni-
dade, ao estabelecer a distinção dos níveis de conhecimento transcendental 
e empírico, como também a constituição coetânea do conceito de vida como 
objeto empírico das ciências biomédicas – somente na modernidade.14

Foi necessário, também, analisar a história do surgimento do conceito de 
vida, na medicina e na biologia, sua historiografia, comparando a arqueologia 
de Foucault com a epistemologia de Canguilhem e mostrando os inúmeros 
pontos de coincidência e suas diferenças não só metodológicas, mas, princi-
palmente, aquelas que dizem respeito aos diferentes valores atribuídos ao vita-
lismo por Foucault e por Canguilhem; pois há um problema de historiografia: 
a afirmação rejeitada por François Dagognet (1970) de que é Cuvier e não 
Lamarck15 (1744-1829) o marco da biologia moderna, devido à relação de suas 
obras com a de Darwin, como afirmam Foucault (2002a) e Jacob (1983). 

Mostrou-se muito importante, então, a partir da tese de Dagognet (1997) 
e do comentário elucidativo de Paul Rabinow (1994), a análise da consistência 
epistemológica da idéia de uma ciência da vida nas últimas décadas do século XX  
e da conseqüente consistência do vitalismo filosófico de Canguilhem, pautado 

14 Tais idéias foram elaboradas por Canguilhem (1966, 1967), Jacob (1983) e Foucault (1972, 
1966).

15 Cf. Lamarck, J. B. Philosophie Zoologique. Paris: Dentu, 1809.
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por uma história conceitual do conhecimento científico até o século passado. 
Tal idéia contribuiu para avançar a comparação do conceito de vida em Fou-
cault e Canguilhem e explicitar, com mais rigor, suas diferenças a respeito do 
papel do vitalismo na constituição das ciências da vida. 

Por último, buscou-se explicitar uma consistência do pensamento de 
Foucault, apesar das severas críticas que lhe foram dirigidas por Béatrice Han 
(1998) e outros estudiosos quanto a suas análises históricas e seus princípios 
de metodologia. Para tanto, foi preciso estudar a idéia de Foucault de que a 
forma dos conhecimentos científico e filosófico da época clássica pertence a 
um mesmo nível de saber, o da representação, e é incompatível com a forma 
do conhecimento das ciências empíricas (como as biomédicas) e da filosofia, 
na modernidade, que pertencem a diferentes níveis de saber, o nível dos co-
nhecimentos empíricos e o nível transcendental.

Na trajetória desta pesquisa ficou muito claro o caráter polêmico da noção 
de representação, da historiografia das ciências da vida e da relação do conceito 
arqueológico de vida com o genealógico. Se os problemas daí decorrentes não 
foram exatamente solucionados, e nem sempre o foram, é que, sem dúvida, 
suscitam questões de porte que precisariam ser aprofundadas numa outra 
ocasião. O primeiro dentre tais problemas – o da representação – refere-se ao 
inusitado de ser ela considerada como uma disposição geral a que a cultura 
ocidental se vê submetida na época clássica, a episteme clássica, apesar de 
Foucault ter deixado clara sua função como forma geral do conhecimento 
filosófico e científico nessa época.

É interessante notar que Gérard Lebrun (1999) aborda este problema 
afirmando que, ao cotejar as análises de Foucault com a Krisis (Husserl, 1976), 
o caráter polêmico do conceito de representação se manifesta. Lebrun ressalta 
a crítica de Foucault à fenomenologia, bem como à análise da mathesis feita 
por Husserl na Krisis. Ao se dirigir aos numerosos saberes não matematizados 
da época clássica, Foucault rejeita a caracterização dos saberes dessa época 
como racionalismo e sua identificação com a matematização, com Galileu. Ele 
redefine a época clássica através de seu princípio fundamental de ordenação 
e de representação. Lebrun (1999: 34) afirma: 

Em resumo, 1) a análise que Foucault faz da mathesis, segundo a linha 
cartesiana de Regulae, desloca o centro de gravidade do saber clássico; 
o que é universalmente garantido é o ordenável, não o calculável;  
2) supondo que o ideal galileano seja, com efeito, aquele que Husserl 
descreve, é o campo da representação que explica sua irrupção, e não a 
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imaginação de Galileu nem a circunstância de que este havia herdado 
um a priori geométrico já consolidado. 

Trata-se, segundo Lebrun, nos dois casos – Husserl e Foucault –, de des-
crever o pensamento clássico em toda sua ingenuidade. Porém, explica, no 
caso de Foucault, trata-se, também, sobretudo de respeitar o caráter específico 
deste pensamento, sua positividade.

O segundo problema quanto ao caráter polêmico da noção de representa-
ção, da historiografia das ciências da vida e da relação do conceito arqueológico 
de vida com o genealógico diz respeito ao caráter polêmico da historiografia 
das ciências da vida na época moderna: suas cronologias, continuidades e 
descontinuidades entre Cuvier e Darwin, ou entre Lamarck e Darwin. As 
idéias da não preexistência de conceitos evolucionistas na época clássica, da 
não existência do conceito de vida antes do final do século XVIII, portanto, 
de uma história em que desaparece toda perspectiva de progresso e cujo tem-
po não é linear, tornam patente que a noção de descontinuidade histórica é 
muito mais complicada do que pode parecer a quem não se debruça sobre 
um trabalho documental de história das ciências.

Para Foucault, este problema, que é metodológico, diz respeito à impossi-
bilidade de dar o mesmo estatuto e de fazer funcionarem da mesma maneira, 
no campo da história, resistências que podem ser do nível do conceito e 
resistências arqueológicas situadas no nível das formações discursivas. Mas, a 
historiografia elaborada por Foucault envolve muitas críticas, defesas e contes-
tações, como as de: Dagognet (Foucault, 1994a: 27-66), Canguilhem (Foucault, 
1994a: 27-66), Piveteau (Foucault, 1994a: 27-66), Grmeck (Foucault, 1994a: 
27-66), dentre outros. 

Em si mesma, a historiografia poderia não ser, exatamente, um grande 
problema. Porém, torna-se central à medida que enfocamos as complexas rela-
ções que, na modernidade, se estabelecem entre os conceitos de representação, 
de vida, e de homem, sua constituição como objeto empírico e sua separação 
do nível transcendental, as condições de possibilidade da reflexão filosófica e 
científica, bem como o pensamento literário; enfim, seus pressupostos filosó-
ficos e metodológicos que abalam, profundamente, as histórias das ciências e 
da filosofia que nos são mais familiares. 

O outro problema em discussão é o da passagem da arqueologia para a 
genealogia. O trabalho de explicitação da noção de vida na obra de Foucault 
permite ver, primeiramente, que esta noção se coloca, em seu pensamento, 
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em três momentos e de três maneiras diferentes. Nos anos 60, com Nascimento 
da Clínica e As Palavras e as Coisas, nos anos 70, a partir de Vigiar e Punir e 
de História da Sexualidade 1: a vontade de saber, e, em seguida, em História da 
Sexualidade 2: o uso dos prazeres e História da Sexualidade 3: o cuidado de si, nas 
inúmeras conferências e entrevistas, bem como nos cursos proferidos nos 
últimos anos de sua vida – esta última abordagem foi, aqui, apenas esboçada 
por não ser de interesse direto das questões a que se propõe este livro.

Sem dúvida, há uma descontinuidade entre o conceito arqueológico de 
vida e o genealógico, pois a arqueologia do saber busca o nível profundo das 
condições de possibilidade da existência dos saberes – das ciências, da filoso-
fia, da literatura e da pintura. Na série de estudos arqueológicos encontramos 
análises meticulosas da constituição dos saberes científicos, realizadas através 
de um trabalho paciente de história das ciências. Ainda que sempre remetidas 
ao nível arqueológico e à dimensão de efeitos de superfície deste nível mais 
profundo, durante a década de 1960, as ciências se impõem como um ponto 
de passagem obrigatório para Foucault.16 Porém, a partir de Vigiar e Punir, isto 
já não acontece mais; o seu objetivo, então, é a constituição dos saberes no 
nível que os remete à dimensão de sua imanência com as relações de forças. É 
importante salientar as críticas de Béatrice Han, das quais discordo em alguns 
pontos, ao discutir a passagem da arqueologia à genealogia, seus conceitos 
mais fundamentais, buscando no projeto de Foucault o caráter de unidade e 
de sistema, a partir do qual aponta falhas em seu pensamento. 

Nesta minha investigação, surgiu, também, o problema do caráter polêmico 
da relação da arqueologia com o pensamento filosófico do século XX. Apesar 
de não aparecerem explicitamente em meus textos, há alguns pontos particular-
mente interessantes sobre esta questão e que só puderam ser analisados após a 
publicação de Dits et Écrits, em 1994. Cito, aqui, apenas três pontos que chamam 
a atenção e que, de certa forma, tiveram que ser deixados de lado.

Em primeiro lugar, ao se referir ao trabalho meticuloso e profundo de 
história da astronomia realizado por Koyré (2001), publicado em 1957, Fou-
cault (1994a: 170) afirma que ele “toma as idéias só neste momento de sua 
turbulência onde o verdadeiro e o falso ainda não estão separados; o que é 
contado é um trabalho indissociável, abaixo das divisões, feitas em seguida 

16 Justamente nesse período em que a literatura tem uma função positiva de contestação do 
humanismo das ciências do homem e das filosofias modernas, conforme afirma Machado 
(2000), é que Foucault (1994a: 157) realmente pesquisa as ciências, a ponto de afirmar mais 
tarde, em 1971, quando suas investigações já haviam se dirigido à questão do poder, que 
“pensava, no fundo, estar fazendo história das ciências”.
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pela história”. A apologia deste nível abaixo das divisões vai de encontro com 
o que o arqueólogo definiu como a possibilidade de outro método de história 
que consiste numa certa maneira de considerar menos o conteúdo da ciência 
do que sua própria existência. Trata-se de uma certa maneira de interrogar os 
fatos num nível mais profundo, anterior, que permite ver que, numa cultura 
como a do Ocidente, a prática científica tem uma emergência, comporta uma 
existência e um desenvolvimento e segue um certo número de linhas de trans-
formação, independentemente – até certo ponto – de seu conteúdo. Pois, para 
a arqueologia, a história das ciências não obedece à lei geral do progresso da 
razão – não é a razão a detentora das leis de sua história – porque há, abaixo 
daquilo que a ciência conhece, alguma coisa que ela não conhece, e seu devir, 
seus episódios, seus acidentes, obedecem a um certo número de leis e deter-
minações de um domínio autônomo em relação à ciência – a episteme.

Em segundo lugar, a afirmação de Foucault de que Cassirer é neokantiano, 
atribuindo a este termo não o sentido de movimento ou escola filosófica, mas 
o da impossibilidade de ultrapassar o corte estabelecido por Kant, e de que, 
“neste sentido, nós somos todos neokantianos”, devido à “injunção repetida 
sem cessar de reavivar este corte – ao mesmo tempo para encontrar sua necessi-
dade e para tomar-lhe toda medida” (Foucault, 1994a: 546). Foucault remete o 
neokantismo ao dilema do pensamento moderno que ainda nos domina, mas 
que já sentimos vacilar sob os pés. O dilema seria o do pensamento oscilando 
entre o ser grego – do trágico, da poesia, da manhã do ser, do antigo – e o ser 
alfklärer – da enciclopédia, da língua bem feita, do meio-dia da representação, 
do clássico.

Em terceiro lugar, de fato, a relação da arqueologia com a filosofia mo-
derna mostra-se muitas vezes obscura, principalmente no que tange a Kant, 
Heidegger, Husserl, Merleau-Ponty, Althusser, e à fenomenologia, ao positi-
vismo, ao criticismo, ao existencialismo, ao estruturalismo e ao pragmatismo. 
Diversos comentários foram desenvolvidos a este respeito. Sabe-se muito bem 
com que insistência Foucault se esquiva do rótulo de filósofo para se posicionar 
contra o pensamento dialético e humanista da filosofia moderna. É notória 
sua necessidade exacerbada de declarar-se não estruturalista e seu esforço para 
explicar e justificar sua diferença. 

Na época das investigações arqueológicas, tal esforço é freqüente e pro-
longado. Um exemplo: em debate sobre a situação de Cuvier na história da 
biologia (Foucault, 1994a), realizado por ocasião das Jornadas Cuvier, em 1969, 
Foucault ressalta o fato de assistirmos ao surgimento dos temas da morte, da 
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sexualidade e da história como noções maiores e autônomas no pensamento 
do século XIX. Este fato parece ser a sanção filosófica da transformação produ-
zida no campo das ciências da vida. À noção de morte, a filosofia teria reagido 
no sentido forte do termo, no sentido nietzschiano, como ele enfatiza, com 
o tema da normalidade do afrontamento da vida e da morte, sendo a morte 
considerada como aquilo que dá sentido à vida e a transforma em destino. À 
noção de sexualidade, a filosofia teria reagido relacionando-a com o amor, o 
tempo e a descendência. À noção de história e de descontinuidade a ela ligada, 
teria reagido com o tema da unidade de sentido, unidade fundamental de 
uma consciência livre, através de idéia de uma certa forma de dialética. “E o 
problema de toda filosofia nos séculos XIX e XX foi o de retomar as noções 
que acabavam de aparecer assim” (Foucault, 1994a: 65).

Por último, deste modo, Foucault (1994a: 65) enfatiza sua rejeição à 
filosofia humanista:

Chamo filosofia humanista toda filosofia que pretende que a morte é 
o sentido último e final da vida. Filosofia humanista, toda filosofia que 
pensa que a sexualidade foi feita para amar e proliferar. Filosofia huma-
nista, toda filosofia que crê que a história está ligada à continuidade da 
consciência. (grifos do autor) 

As considerações apresentadas são relevantes para uma introdução à 
pesquisa desenvolvida nos ensaios reunidos neste livro sobre as ciências da 
vida, que se divide em três partes. Na primeira parte, são discutidas diversas 
abordagens históricas das ciências biomédicas que constituem um conjunto 
conceitual operatório para a o projeto de pesquisa das formas de problematiza-
ção da vida e das ciências da vida aqui proposto. Na segunda parte, o objetivo é 
isolar o conceito de vida no momento da constituição histórica das ciências da 
vida (biologia, fisiologia, medicina moderna), conforme Foucault, Canguilhem 
e Jacob estabelecem, a partir das seguintes questões: Como é possível que ao 
papel do vitalismo, na constituição da biologia, sejam atribuídos valores tão 
diferentes, como erro, como conceito operatório ou como efeito de superfície 
do nível arqueológico? As ciências da vida são possíveis? Qual a relação do 
vitalismo com a microbiologia do século XIX? Qual a relação entre os dife-
rentes resultados das historiografias (conceitos relevantes, datações, marcos 
teóricos) e as diferenças metodológicas. Minha hipótese é que a história das 
ciências da vida realizada pela epistemologia francesa e pela arqueologia se 
complementam, embora apresentem posições diferentes com relação ao vita-
lismo, pois convergem quanto ao conceito de vida e sua historicidade. Apesar 
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de contrariarem, igualmente, as cronologias que nos são mais familiares em 
história das ciências biomédicas, dirigem-se a níveis diferentes de questiona-
mento e realizam diferentes análises filosóficas relevantes. 

Os objetivos da terceira parte deste livro são vários. Em primeiro lugar, 
estabelecer relações entre a filosofia e as ciências da vida, na modernidade, 
através do estudo do conceito de vida na história filosófica das ciências realizada 
na arqueologia de Foucault, particularmente centralizada em Nascimento da 
Clínica e As Palavras e as Coisas. Em segundo lugar, analisar a noção de repre-
sentação e a constituição do objeto na modernidade, no nível arqueológico, 
através das relações entre esta noção e a noção de vida como objeto empírico, 
concreto, independente da representação, bem como através do estudo da 
descrição e da crítica arqueológicas do espaço do saber na época moderna, 
onde há continuidade entre as ciências da vida, as ciências do homem e a 
filosofia que se constitui com um caráter antropológico. Aqui, a hipótese é 
que, apesar das severas críticas feitas a categorias metodológicas da arqueologia 
como representação, episteme, a priori histórico, entre outras, do ponto de vista 
da filosofia das ciências, estas categorias constituem valiosos instrumentos para 
a determinação arqueológica das condições de possibilidade da constituição 
do saber moderno. Neste sentido, as análises de Foucault sobre o surgimento 
do conceito de vida são claras quanto à descontinuidade que instaura nossa 
modernidade. Esta última parte do livro tem a finalidade de traçar os limites 
da noção arqueológica de vida em relação à pesquisa genealógica, a partir da 
questão da ordem como modalidade de conhecimento, estendida, no nível 
da prática, às formas de poder disciplinar, comparando-o com a normalização 
em nossa sociedade. Objetiva, ainda, fazer um recorte da investigação foucaul-
tiana da noção de vida ao longo de sua obra, explicitando suas três diferentes 
formas de abordagem, com ênfase nas duas primeiras – a da arqueologia e a 
da genealogia do poder.

Em suma, os ensaios desta investigação agrupam-se em torno de três pro-
blemas principais que constituem as três partes deste livro: 1) o problema da 
história das ciências da vida, das questões que fundamentam as metodologias 
em filosofia e história das ciências biomédicas, de modo a discutir alguns 
aspectos bastante polêmicos das noções de ciência, de vida, de objeto, de ver-
dade e de história das ciências; 2) o problema da concepção vitalista de vida e 
de seu valor como conceito operatório nas análises históricas (epistemologia, 
histórias positivistas das idéias e arqueologia); 3) o problema específico das 
formas de investigação da vida no pensamento de Foucault: a arqueologia e 
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seus limites em relação à genealogia das formas modernas de objetivação da 
vida dos indivíduos e das populações pelo poder. Este problema é associado, 
na terceira parte, à questão da genealogia elaborada por Foucault, em seu 
pensamento tardio, voltada para a vida pensada como obra de arte. 

Este foi o nível em que se situaram minhas análises: o das formas de pro-
blematização da vida e das ciências da vida. Apesar de sua heterogeneidade, as 
formas de problematização privilegiadas tangenciam-se, permitindo configurar 
uma preocupação e estabelecer uma certa unidade, pois dirigem-se às ciências 
da vida e ao conceito de vida a partir do pressuposto da historicidade da ciência, 
do conceito, do saber e do poder. Complementares ou contraditórias entre si, 
são estratégias históricas que buscam continuidades e descontinuidades, ainda 
que sua natureza e seu estatuto sejam específicos a cada uma das estratégias, 
situando-as em níveis diferentes.

A perspectiva apresentada foi, como podemos ver nos ensaios, a do ca-
leidoscópio. O que quero dizer é que o conjunto heterogêneo das abordagens 
analisadas vai mudando de configuração à medida que giramos o caleidoscó-
pio – as repetições de autores e conceitos nunca são, exatamente, repetições. 
A cada problema que se coloca – o do vitalismo, o da representação, o do 
objeto empírico, o da diferenciação dos níveis de análise da epistemologia e 
da arqueologia, ou da genealogia – modifica-se de acordo com a posição que 
cada abordagem ocupa em relação às outras. Desta forma, os pensamentos 
nunca se dão de uma vez; eles vão sendo retomados e se superpondo; a cada 
movimento, é mais uma dimensão das formas de problematizar as ciências 
da vida que se evidencia.

Foi assim que reuni, sem reduzir umas às outras, análises como as de 
Canguilhem, Latour e Salomont-Bayet, estabelecendo correlações. Diante do 
problema das ciências da vida, a epistemologia de Canguilhem, que se aproxima 
da história de Jacob, se diferencia da genealogia de Latour, que por sua vez se 
relaciona com a de Foucault, cuja arqueologia estabelece deslocamentos em 
relação à epistemologia.

Na segunda e terceira partes, a pesquisa apresentou uma perspectiva 
vertical, dirigindo-se à especificação de três níveis: o da epistemologia, o da 
arqueologia e o das genealogias. No nível da análise epistemológica, as descon-
tinuidades históricas são diacrônicas. Marcam incompatibilidades e mutações, 
em épocas diferentes, através da recorrência estabelecida a partir do critério da 
atualidade. No nível arqueológico e da genealogia do poder, trata-se de desconti-
nuidades diacrônicas, que traçam o limiar de épocas diferentes, mas articuladas 
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a continuidades sincrônicas que marcam compatibilidades e coerências numa 
mesma época, através não do critério da recorrência e da atualidade, mas da 
positividade e da contemporaneidade dos saberes e dos poderes. 

Da questão da ciência e da metodologia histórica, a pesquisa passou à in-
vestigação de descontinuidades específicas que situam a história do conceito de 
vida e do surgimento da biologia em níveis específicos. Primeiramente, aquelas 
estabelecidas por formas de problematização que conduziram ao problema do 
vitalismo, no nível epistemológico e no nível arqueológico.

Aí, evidenciou-se que, nestes dois níveis de análise, resulta uma visão 
oposta do vitalismo – como conceito operatório nas ciências da vida, como 
para Canguilhem e Jacob, ou, ao contrário, como efeito de superfície do 
nível ‘profundo’ da arqueologia, onde não pode ser considerado conceito 
operatório. Contudo, as análises se complementam com diferentes projetos de 
pesquisa. Esta complementação, que mantém a singularidade de cada projeto, 
torna-se muito clara, como explicito ao longo do livro, devido à coincidência, 
nestes dois níveis, de elementos que configuram as descontinuidades por eles 
apontadas, embora a própria concepção de descontinuidade epistemológica 
e arqueológica não seja a mesma.

Como fica evidente, os pontos de coincidência são inúmeros: a forma do 
conhecimento científico e filosófico da época clássica como sendo a mesma, 
a da representação; a sua incompatibilidade com a forma do conhecimento 
das ciências empíricas, como as biomédicas, e da filosofia na modernidade, 
pertencentes a dois diferentes níveis de conhecimento, o dos conhecimentos 
empíricos e o da filosofia transcendental; a explicitação dos conteúdos da his-
tória natural e da medicina clássica, os seres vivos e a doença, como entidades 
abstratas, ideais; a sua incompatibilidade com os conteúdos da biologia e da 
medicina moderna, com a vida empírica, concreta, e a doença no corpo con-
creto do indivíduo; o papel de Cuvier – e não de Lamarck – como marco da 
biologia, o de Bichat, da medicina, e o de Kant, da filosofia na modernidade; 
a constituição do conceito de vida somente na modernidade.

No domínio das análises das ciências da vida, as maiores diferenças entre a 
arqueologia e a epistemologia são mesmo, do ponto de vista do método, as que 
dizem respeito à natureza e ao estatuto da descontinuidade; do ponto de vista 
do conteúdo, as que dizem respeito ao valor do vitalismo para a história das 
ciências da vida e seu papel na articulação entre a filosofia, a ciência e a vida.

Mas esta diferença não pode ser subestimada nem superestimada. Ao 
considerar o vitalismo um conceito operatório, a análise conceitual, recorrente 
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e judicativa termina por exigir da epistemologia que busque, através da relação 
da filosofia com a ciência, a confirmação de verdades essenciais, ainda que 
provisórias e parciais. Apesar das dificuldades, cada vez maiores, da posição 
vitalista, hoje, a própria biologia e sua forma de problematizar a vida permitem 
a Canguilhem confirmar a consistência de seu vitalismo. Dagognet, a partir do 
pensamento do próprio Canguilhem, desenvolve tal investigação, levantando 
a questão “uma ciência da vida é possível?”.

O sentido desta questão, formulada por Dagognet, é epistemológico. Na 
arqueologia, seu sentido só pode ser outro – como é possível que a ciência da 
vida exista, pois a arqueologia busca o nível das condições de possibilidade 
do saber, e não o da verdade e da atualidade. Também não é sua preocupação 
diferenciar o estatuto do vitalismo em relação à metafísica, à ciência, nem 
definir animismo, vitalismo, mecanicismo, como fazem, detalhadamente, 
Canguilhem e Jacob.

Aliás, o vitalismo e sua oposição ao mecanicismo, não são considerados, 
em As Palavras e as Coisas, em seu caráter de debate ou de cientificidade. O 
mecanicismo só aparece na arqueologia para descartar a hipótese de que  
o que caracteriza a época clássica é o mecanicismo presente no racionalismo 
cartesiano – a tese foucaultiana é que o pensamento de Descartes é emblemá-
tico da época clássica por instaurar o pensamento da Ordem. Ao buscar esta-
belecer regras universais de conhecimento – mathesis universalis e taxonomia –,  
Descartes funda o conhecimento, em última instância, na ordenação das 
representações. E é por esta razão que Descartes como fundador dos procedi-
mentos das ciências clássicas, como a história natural, a análise das riquezas e 
a gramática, que são conhecimentos que comparam e classificam, ordenando 
as representações; não por sua relação com o mecanicismo, menos ainda por 
sua relação com a medida, com a matemática que se reduz à ordem. Aliás, 
o desaparecimento de uma “ciência universal da ordem”, característica dos 
séculos XVII e XVIII, abre um espaço no saber da modernidade para uma 
‘matematização’, como na física, mas, ao mesmo tempo, para uma ‘desmatema-
tização’, como nas ciências empíricas modernas – biologia, economia política 
e filologia – e nas ciências humanas. Assim, em sua arqueologia, Foucault 
situa a física na dimensão da matemática, que não é o lugar onde se enraízam 
as ciências da vida.

No nível arqueológico, por um lado, as descontinuidades são indispensá-
veis para definir os limites temporais do saber de uma época e, nela, o apare-
cimento de novas empiricidades, novos objetos e nova forma dos saberes. Por 
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outro lado, são as continuidades entre os diferentes saberes de uma mesma 
época que delimitam o espaço geral do saber, pois são as relações de diferentes 
ciências entre si e delas com a filosofia que permitem explicitar a configuração 
geral do saber numa episteme. 

O estudo da noção da representação e da constituição do objeto, na 
modernidade, permitiu esclarecer esta descontinuidade. Apesar das severas 
críticas, dirigidas a categorias metodológicas da arqueologia como represen-
tação, episteme, a priori histórico, é possível esclarecer seu sentido e seu valor 
operatório para a história das ciências realizada por Foucault. As análises 
foucaultianas ficam claras e constituem instrumentos importantes para a 
determinação arqueológica das condições de possibilidade da constituição do 
saber moderno e sua crítica como saber antropológico.

O problema do conceito de vida é tratado aqui buscando as formas de 
investigação da vida no pensamento de Foucault, as formas de problematização 
que conduziram à interrogação das condições de possibilidade de seu surgi-
mento na modernidade. Primeiro, discutindo a questão do limiar da moder-
nidade, com Kant, e da articulação estabelecida, na arqueologia, da filosofia 
com as ciências empíricas, as da vida. Em seguida, analisando as formas de 
problematização da vida em suas condições externas de possibilidade, no nível 
da relação do saber com o poder, instituído com a genealogia. Finalmente, e 
apenas como uma complementação, pois já não se trata das ciências da vida, 
delimitando-as ante o projeto de problematização da vida que se constitui 
como uma genealogia da ética fundada numa estética da existência. 

Se repostas definitivas e fechadas para os problemas apontados não foram 
apresentadas, isto se deve à complexidade dos temas que aí se interligam. 
Deve-se à grande erudição de pensamentos que abrangem, simultaneamente, 
muitas teses, todas elas complexas. São tantas as teses envolvidas que, além de 
ser impossível tratá-las em sua totalidade, escapa, inteiramente, ao propósito 
de minha investigação. 
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