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Ser sujeito do conhecimento, se o a priori está nas 
coisas, se o conceito está na vida, é simplesmente 
estar insatisfeito com o sentido encontrado. A 
subjetividade é apenas então a insatisfação. Mas 
isto é talvez a própria vida. 

Canguillhem (1970a) 

O objetivo deste estudo é bastante pontual: analisar a relação estabelecida 
por Canguilhem entre filosofia, ciência e vida, através da questão “uma ciência 
da vida é possível?”,47 não no sentido das condições arqueológicas de possibili-
dade de sua existência, mas epistemológicas. Esta é uma questão relevante para 
a pesquisa do surgimento do conceito de vida e da biologia na modernidade.

A este respeito, considero importante diferenciar dois níveis de análise 
histórico-filosófica: o nível da epistemologia francesa – em que se situam as 
pesquisas de Canguilhem – e o nível da arqueologia de Foucault. O interesse 
pelas análises de Canguilhem deve-se não só às profundas coincidências e 
diferenças entre sua abordagem histórica e a de Foucault;48 deve-se, sobretudo, 
às importantes contribuições de Canguilhem para um pensamento crítico 
sobre este tema, pois há nele uma busca da essência da vida na ciência e na 
filosofia, através de um racionalismo próprio do vitalismo. 

47 Esta questão é tratada por Dagognet (1997) em termos de sua consistência e de seu estatuto 
de cientificidade. 

48 Como, por exemplo, a diferença apontada por Machado através do estudo do deslocamento 
operado pela arqueologia, em relação à epistemologia de Canguilhem, da ciência para o saber 
(Machado, 2006)
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racionalidade científica 

Antes de tudo, é preciso ressaltar um comentário de Paul Rabinow em 
A Vital Rationalist (1994) ao observar que Canguilhem49 é comparado por  
Althusser com os antropólogos da ciência em campo. Althusser (2002)50 afirma 
que novos caminhos foram abertos na epistemologia por Cavaillès, Bachelard e 
Vuillemin, e, na história das ciências, por Canguilhem e Foucault. A primeira 
novidade dessas pesquisas tem a ver com uma exigência elementar, no entanto, 
até o aparecimento desses autores, freqüentemente negligenciada: 

o respeito escrupuloso pela realidade da ciência real. Os novos epistemó-
logos se parecem com os etnólogos, que fazem “pesquisa de campo”: eles 
vão ver a ciência de perto, e não aceitam falar daquilo que ignoram, ou 
do que não conhecem senão de segunda ou terceira mão (infelizmente 
era o caso de Brunschvig), ou percebem de fora, isto é, de longe. Essa 
simples exigência de honestidade e de conhecimento científico, vis-à-vis 
a realidade de que se fala, subverteu os problemas da epistemologia 
clássica. (Althusser, 2002: 273)

A segunda novidade destas pesquisas, segundo Althusser, deve-se a uma 
outra exigência elementar:

Que é por direito impossível tomar uma simples crônica ou uma filosofia 
da história (ou seja, uma concepção ideológica da história, do progresso 
da história, do progresso da Razão, etc.) como a História. Aí também os 
novos historiadores da história fizeram pesquisa de campo. Eles estuda-
ram detalhadamente, à custa de um enorme trabalho de pesquisa (porque 
tiveram que servir-se de documentos convenientemente desconhecidos, 
aqueles que seus predecessores se negaram a usar porque não lhes serviam 
para suas demonstrações (...). (Althusser, 2002: 274) 

É verdade que Rabinow logo salienta que o pensamento etnográfico, que 
introduz a antropologia em história das ciências, como o de Latour,51 só apa-
rece bem mais tarde, na década de 1980. O objetivo de Latour é não apenas 
corrigir, como os epistemólogos, franceses, uma compreensão positivista e 

49 Não somente Canguilhem, mas também Bachelard, Vuillemin e Foucault, que se distanciam 
do universalismo estático da filosofia a respeito da ciência (Rabinow, 1994).

50 Trata-se de uma afirmação feita por Althusser em “Apresentação de Louis Althusser”, texto 
acrescentado ao de Pierre Macherey, A Filosofia de Georges Canguilhem: epistemologia e história 
das ciências, publicado originalmente em 1964. A tradução de ambos encontra-se no posfácio 
da 5ª edição de O Normal e o Patológico (Canguilhem, 2002).

51 Ressaltem-se, a esse respeito, os trabalhos de Latour Give me a Laboratory and I Will Raise the 
World (1983) e Science in Action (1987).
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idealista de ciência como atividade unificada alcançando um entendimento 
cumulativo da natureza, mas também ‘desconstruir’ a própria idéia de ciência, 
afastando-se assim, inteiramente, de Canguilhem.

Esta referência a Althusser, indica que Rabinow concorda com a idéia 
de um movimento anterior, já presente em Bachelard, que atribui um novo 
papel à filosofia: analisar o desenvolvimento histórico das verdades, no próprio 
processo de sua produção, enfatizando a prática dos cientistas, e tomando a 
ciência, que é dinâmica e tem uma normatividade interna própria, em sua 
especificidade e pluralidade. Com efeito, a epistemologia de Bachelard apre-
senta o projeto de desenvolver o pensamento baseando-se no fazer científico. 
Tal projeto, no entanto, opõe-se ao empirismo evolucionista positivista, que 
domina as primeiras décadas do século XX; opõe-se à idéia de que a pesquisa 
científica consiste em ampliações do real sensível, compreendido como reali-
dade objetiva, tal qual se apresenta aos sentidos. 

Para Canguilhem, assim como para Bachelard, apesar de a filosofia ter 
perdido, no século XX, a autonomia – afirmação com a qual Foucault (1994a) 
concorda –, a filosofia, cuja exigência é “reabrir debates mais do que fechá-
los” (Canguilhem, 2002: 17), ainda tinha um trabalho importante a realizar. 
Trata-se da pesquisa epistemológica, que busca restabelecer a ordem do pro-
gresso conceitual, seu movimento, que só é visível depois do fato, cujo ponto 
culminante e provisório é a noção mais atual da verdade da ciência. Segundo 
o epistemólogo, as verdades são produzidas na prática da ciência; à filosofia 
compete analisar a pluralidade destas verdades em sua historicidade, enquanto 
afirma, sem legislar, sua normatividade (Canguilhem, 1994a). A ciência, que 
para Canguilhem é um discurso verificado num setor delimitado da experi-
ência, é uma exploração da norma da racionalidade em atividade. 

ciência, normatiVidade e indeterminação da Vida

Canguilhem, bem como Foucault, atacou o edifício da normalização, 
essencial para os procedimentos de uma ciência e uma medicina positi-
vistas.52 Ele o fez recolocando a questão do organismo como um ser vivo 
que não mantém uma relação de harmonia preestabelecida com o meio. É 
o sofrimento, não a mensuração ou o desvio padrão que estabelece o estado 

52  Rabinow (1994) o ressalta, e Dagognet (1997) observa incisivamente.
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patológico.53 O normal é a normatividade (instauração de novas normas) que 
começa com o ser vivo, e com ele advém a diversidade. 

François Dagognet (1997) analisa o argumento de Canguilhem, expli-
citando a unidade de sua obra, desde sua tese de doutorado em medicina 
em 1943, O Normal e o Patológico, até seus últimos escritos, pois, diante das 
profundas mudanças realizadas nas ciências da vida durante o século XX, a 
pesquisa epistemológica de Canguilhem, voltada para a vida e para o conceito, 
opera uma inflexão, sem, contudo, modificar-se em seu fundamento: o caráter 
histórico e normativo da ciência – fisiologia, biologia, anatomia patológica, 
medicina – e da própria vida. O importante é que, para avaliar a extensão 
deste fundamento invariável, é preciso, primeiramente, observar a inversão 
que a tese de Canguilhem realiza no pensamento sobre a saúde, na França. Até 
então, o ensino médico privilegiava o normal, a normalidade, considerando 
a doença um desvio de normas fixas, que seriam as constantes. A prática mé-
dica buscava estabelecer, cientificamente, estas normas, para seguir a teoria e 
trazer de volta ao estado de saúde, de normalidade, o organismo, através do 
restabelecimento da norma da qual ele havia se afastado. 

Como explica Foucault, de Bichat a Bernard, da análise das febres à 
patologia do fígado e de suas funções, estava aberto um imenso domínio que 
parecia prometer a unidade de uma fisiopatologia e acesso à compreensão dos 
fenômenos mórbidos a partir da análise dos processos normais. “Essa patologia 
baseada na normalidade caracterizou, parece, durante muito tempo, todo o pen-
samento médico” (Foucault, 2000: 362). Mas para Canguilhem, o organismo é 
um ser vivo que não tem uma harmonia preestabelecida com o meio. A normati-
vidade – a instituição de novas normas – é própria do ser vivo, é constitutiva da 
vida. A normalidade consiste, assim, na capacidade de adaptação, de variação, 
do organismo às mudanças circunstanciais do meio externo e interno que, por 
sua vez, é variável. A normalidade é a própria capacidade de normatividade. A 
doença, ao contrário da saúde, é uma redução a constantes.

Esta inversão realizada por Canguilhem faz com que aquilo que antes 
caracterizava a normalidade – normas estáveis, valores imutáveis, constantes – 

53 Em O Normal e o Patológico, explicita-se detalhadamente essa questão. Para o momento, 
destaque-se a seguinte afirmação: “no que se refere à afirmação de identidade do fenômeno 
normal e do fenômeno patológico correspondente, é claro que a intenção de Comte é negar 
a diferença qualitativa que os adeptos do vitalismo admitiam entre um e outro. Segundo 
a lógica, negar uma diferença qualitativa deve levar a afirmar uma homogeneidade quan-
titativamente exprimível. Provavelmente é essa a tendência de Comte (...). No entanto, é 
preciso reconhecer que os termos aqui utilizados, por serem apenas vaga e imprecisamente 
quantitativos, conservam ainda uma ressonância qualitativa” (Canguilhem, 2002: 33).
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caracterize a doença. O que caracteriza a saúde é a possibilidade de transcender 
a norma que define a normalidade momentânea; é a possibilidade de tolerar 
as infrações da norma habitual e instituir novas normas em situações novas. 
Por isto, não se pode conceber a patologia como uma unidade propriamente 
objetiva. A única unidade que podemos ter, que não é puramente objetiva, 
é a de um ser vivo, que é um corpo vivo em permanente relação com o meio 
– relação variável, com um meio variável. Dagognet caracteriza a pesquisa de 
Canguilhem como uma fenomenologia, uma busca da essência ontológica 
da doença, do corpo vivo e da vida, desenvolvida a partir das biociências, 
a começar pela medicina, onde há confluência de muitas ciências, por ele 
considerada uma arte. Ele ressalta o vitalismo declarado do pensamento de 
Canguilhem, quer dizer, a tese de que a vida é irredutível a qualquer forma 
de conhecimento que não respeite sua especificidade – a normatividade e a 
indeterminação.54

Sem dúvida, o vitalismo coloca filósofos e cientistas numa posição 
desconfortável. Na atualidade, ele é considerado, de um modo geral, muito 
pouco provável. A ele associam-se a metafísica, o existencialismo e uma incom-
patibilidade com a ciência, principalmente com a biologia desenvolvida no 
século XX. O argumento vitalista, que fez circular tantas imagens, perpetuou 
tantos mitos e se enraizou nas filosofias menos rigorosas, é muito difícil de se 
sustentar. Contudo, Dagonet demonstra a consistência da presença de uma 
forma de vitalismo no pensamento de Canguilhem. Em consonância com 
sua argumentação, duas coisas precisam ser ressaltadas: em primeiro lugar, 
quanto àquilo que constitui a originalidade da vida no seio da natureza,  
seu papel de indicador teórico de problemas a resolver; em segundo lugar, seu 
caráter de indicador crítico das reduções, que devem ser evitadas, em termos 
da posição de valor a ser assumida pelas ciências da vida, conforme ressalta 
Foucault (2000).

Não se deve confundir o pensamento de Canguilhem com uma filosofia 
existencialista da vida. Rabinow é enfático quanto a isto. O pensamento de 
Canguilhem não é uma filosofia da vida; seus ensaios históricos não podem 
ser considerados como uma filosofia que tenta fixar uma compreensão da vida 
num único sistema de conceitos, como a de Hans Jonas ou de Merleau-Ponty. 
É preciso concordar com a afirmação de Rabinow e de Foucault de que, apesar 
de ter tido o cuidado de não conduzir seu ensaios para um elogio do vitalismo, 

54 Conferir, a respeito do vitalismo de Canguilhem, o comentário de Foucault (2000) em A 
Vida: a experiência e a ciência.
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Canguilhem demonstra a presença constante de noções de valor – como pre-
servação, regulação, adaptação e normalidade – no conhecimento científico 
da vida. Rabinow (1994) também mostra, em Canguilhem, a afirmação das 
noções de valor nas abordagens do cotidiano, pois, para ele é a vida, não o 
julgamento médico, que faz do normal biológico um conceito de valor, e não 
um conceito estatístico de realidade.

Em O Normal e o Patológico, Canguilhem mostra como o problema da 
especificidade da vida, tratado em termos de normalidade biológica, não pode 
se reduzir ao homem. Ele considera, ao contrário, que,

para um ser vivo, o fato de reagir por uma doença a uma lesão, a uma 
infestação, a uma anarquia funcional, traduz um fato fundamental: é 
que a vida não é indiferente às condições nas quais ela é possível, que a 
vida é polaridade e, por isso mesmo, posição inconsciente de valor, em 
resumo, que a vida é de fato uma atividade normativa. (Canguilhem, 
2002: 96) 

Canguilhem define normativo como qualquer julgamento que aprecie 
ou qualifique um fato em relação a uma norma, mas, para ele, esta forma de 
julgamento está subordinada, no fundo, àquele que institui as normas.

No pleno sentido da palavra, normativo é o que institui as normas. E é 
neste sentido que propomos falar sobre uma normatividade biológica. 
Julgamos estar tão atentos quanto quaisquer outros para não sucum-
birmos à tendência de cair no antropomorfismo. Não emprestamos às 
normas vitais um conteúdo humano, mas gostaríamos de saber como 
é que a normatividade essencial à consciência humana se explicaria 
se, de certo modo, já não estivesse, em germe, na vida. (Canguilhem, 
2002: 96-7) 

É importante notar os dois níveis diferentes em que se situa Cangui-
lhem ao definir vida;55 pelo menos duas ordens são investigadas nas análises 
das relações entre o conceito e a vida. A saber, a vida como forma – o vivo,  
le vivant – e a vida como uma experiência de um ser vivo singular que é cons-
ciente de sua vida – o vivido, le vécu. Para Canguilhem, a especificidade da 
humanidade reside não no fato de ser separada do resto da natureza, mas no 
fato de ter criado conhecimentos sistemáticos, conceitos e ferramentas para 
ajudá-la na luta pela vida.

55 Tanto Rabinow quanto Dagognet ressaltam esta diferença explicitando a dupla possibilidade 
do sentido de vida na obra de Canguilhem.
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Contra a possibilidade de considerar que argumentar em favor da vida, 
através da noção de normatividade vital, pode retirar o valor político da 
vida, permitindo até justificar ideais de eugenia (raciais etc.), deve-se lembrar  
Dagognet (1997: 12) ao enfatizar que, renunciando às idéias de ordem e 
progresso, Canguilhem privilegia um “Marx a oeste” e exige das sociedades 
exploradas que se libertem do opressor. Nesta perspectiva de luta, é, finalmen-
te, a vida que desempenhará o papel de bússola, já que a matéria se perde, a 
técnica submetida à economia acaba com nossas riquezas e acumula dejetos e 
a ciência não pode mais exercer sua função reguladora. Convém, assim, mais 
do nunca, voltar-se para o vital, na base da liberdade, retirando o corpo do 
alvo do poder daqueles que pretendem governá-lo.

Canguilhem investiga a vida não só no nível fisiológico, do corpo, mas 
também no nível da instituição médica e de sua racionalidade, de cuja domi-
nação é necessário que o corpo se liberte. Em ambos os níveis é a vida mesma 
a base de tudo. Como, para ele, a vida no nível da “organização universal da 
matéria” como forma é que controla a vida no nível da experiência do vivido, 
afasta-se toda a possibilidade do existencialismo em sua filosofia.

Dagognet marca a inspiração nietzschiana de Canguilhem, para mostrar 
que o epistemólogo funda a filosofia nas pesquisas da biologia e da medicina, 
mas as subordina à vida, da qual dependem em todos os sentidos. Fica claro, 
então, que a denominação de racionalista vital, conferida a Canguilhem por 
Rabinow e Delaporte (1994), ou a de filósofo da vida, formulada por Dagognet, 
só podem ser compreendidas a partir da noção de uma filosofia afirmativa da 
vida, no sentido da busca da expansão da vida, do aumento da intensidade  
da força. Não no sentido rejeitado por Foucault, do existencialista que caracte-
riza o antropomorfismo da modernidade.

A filosofia de Canguilhem acompanha a biologia e a medicina quando 
estas estavam em plena turbulência. Trata-se, no início de sua obra, de mos-
trar que as ciências da vida se subordinam à vida mesma. No final, o filósofo 
reconhece a importância e o progresso da medicina e da biologia, mas conta 
com a vida para impedir suas extrapolações mais perigosas. Nos dois casos, 
embora de modos diferentes, a vida é chamada a debelar ou a reduzir uma 
cientificidade que se arrisca na desmesura. A estreita relação que o pensa-
mento filosófico de Canguilhem trava com a ciência conduz a uma questão 
de cunho epistemológico, que parece prévia à análise da consistência de sua 
argumentação – se a vida pode ser considerada objeto de ciência. O problema 
é que o objeto da ciência deve ser estável e objetivo, mas para Canguilhem, 
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por um lado, o corpo instaura normas escapando assim de uma concepção 
estável, visto que nele há uma margem de inventividade; por outro lado, a 
vida é variação de formas e obedece às exigências do meio.

Em relação a tal questão, é interessante tomar alguns pontos do estudo 
de Dagognet  que apresenta, traçando uma história das ciências da vida, vários 
obstáculos advindos tanto da biologia ou da medicina quanto da filosofia, que 
foram enfrentados por Canguilhem e que contestariam seu pensamento ou 
lhe retirariam a legitimidade. O primeiro obstáculo apontado é a noção de 
corpo vivo que instaura normas e escapa de uma concepção redutora, pois é 
necessário reconhecer no corpo vivo uma margem reativa de inventividade que 
nem a doença suprime. A vida não é estática, não é um conjunto fixo de leis 
naturais. Ela envolve, em qualquer forma que possa tomar, a autopreservação 
por meio da auto-regulação. Esta é a especificidade da vida da qual não se 
pode escapar. Esta é a idéia central de Canguilhem, reafirmada ao longo de 
sua obra; mas reavaliada à medida que a ciência vai evoluindo. 

Sem dúvida, o esforço de Canguilhem de permanente revisão mostra 
um pensamento em exercício. Isto o torna riquíssimo, sobretudo porque ele 
se desenvolve durante uma verdadeira revolução da biologia – o surgimento 
da genética, no século XX. A um pensamento, cujo modelo é o do tribunal da  
história e que é ancorado na verdade mais atual da ciência, em sua histo-
ricidade, é indispensável o procedimento que Foucault chamará de prova 
modificadora de si, o que faz com que a filosofia não seja uma apresentação 
que simplifica e é unificadora nem um comentário. 

Dagognet mostra a pertinência dos Cursos, em que Canguilhem discute 
a criação para rejeitar a tese dos teóricos da criação que a definem como 
resultado da aplicação de princípios ou regras operatórias preestabelecidos – 
concepção tradicional da filosofia médica, pois a verdadeira criação só pode 
ser conhecida após sua manifestação. A vida resolve seus dramas ou conflitos 
à medida que acontecem e segundo as exigências do meio. Seria impossível 
saber inscrever, previamente, as soluções que a vida retém. O ato original não 
é um cânon, é uma efetividade.

Dagognet dedica um capítulo inteiro de seu livro Georges Canguilhem: 
philosophe de la vie (1997) à questão da possibilidade de uma ciência da vida. É 
este seu argumento: a ciência se opõe, por definição, à idéia de um organismo 
que transcenderia as leis ou as constantes. Se a saúde quebra ou ultrapassa as 
próprias normas, tornando relativas as pretensas regularidades, tese de Can-
guilhem, em que sentido o trabalho do biólogo, que pretende apoderar-se das 
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modalidades de exercício do vivo, seria científico? É este o problema: ou bem 
a ciência biológica é um logro – a despeito de suas análises, de suas mensura-
ções e de sua aparelhagem – ou bem é preciso renunciar ao ponto de vista do 
epistemólogo. Coloca-se, então, a noção de objeto da ciência, formulada por 
Canguilhem (1997: 135):

Quando pensamos no objeto de uma ciência, pensamos num objeto 
estável, idêntico a si mesmo. A matéria e o movimento, regidos pela 
inércia, dão a este respeito toda garantia. Mas e a vida? Não é ela evo-
lução, variação de formas, invenção de comportamentos? Sua estrutura 
não é histórica, tanto quanto histológica? A fisiologia tenderia então à 
história que não é ciência da natureza. 

Qual seria o estatuto de uma ciência que encerra contradições? Primei-
ramente, como saber científico, deveria buscar o universal, mas naturaliza e 
objetiva um objeto que inclui a dimensão do subjetivo e o individual. Em 
segundo lugar, deveria buscar certezas, mas tem como ponto de partida 
incertezas e erros que podem fazer a ciência progredir, conforme mostra sua 
história, tais como os cometidos por Claude Bernard quanto à diabetes; ou, 
erros de experimentação em patologia, laboratório e cirurgia, inevitáveis para 
uma ciência, como a biologia, que não pode se reduzir a registrar o objeto. 

A questão do estatuto da ciência e de seu objeto é recorrente na obra de 
Canguilhem e varia de acordo com o movimento da própria ciência:

Mas permanece a questão de base: se a fisiologia não se contenta com 
resultados e constatações obtidas pelos instrumentos, qual vai poder ser 
seu objeto? Em que ele consiste sabendo que não é possível recolocar 
em questão “a criatividade” que caracteriza a vitalidade? (Dagognet, 
1997: 129-130)56

Canguilhem confirma a possibilidade das ciências da vida, desde que se 
reconheça a especificidade da vida, através da exposição de detalhes científicos 
que afastam a idéia de um corpo visto como um todo indeterminado. Mes-
mo quando surge a noção de dispositivo nucleico, a sua posição se mantém, 
afirma Dagognet, pois este se transforma com o meio, e a vida se debate com 
aquilo que a cerca e a ameaça. A patologia da segunda metade do século XX 
parece depender, cada vez menos, dos agentes exteriores ou os ‘inimigos’ que 
se infiltram de fora e mais das reações excessivas do organismo. Com isto, é 
necessário voltar ao corpo e a suas reações. Com todas as mudanças da gené-

56 Tradução minha de todas as citações desta obra.
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tica e da bioquímica, em que se inscrevem as ciências da vida, Canguilhem se 
pergunta, mais uma vez, se é preciso abandonar suas hipóteses e e a resposta 
é negativa. 

Em Le Concept et la Vie (Canguilhem, 1966), é analisada a revolução na 
genética e na biologia molecular, a partir da história do conceito de vida. Tudo 
muda no século XX, principalmente, na segunda metade. E o principal ponto 
é a mudança de escala do conhecimento. Enquanto a astronomia aumenta 
seu domínio – o mundo solar, depois as galáxias – a biologia, ao contrário,  
o transforma em miniatura (não a célula, mas a bactéria, e, em seu interior, o 
cromossoma, o gene, a enzima etc.). Passa-se do macroscópico e da visibilidade 
para as estruturas hereditárias.

A biologia dispõe na célula reprodutora aquilo que tinha sido, até então, 
reservado para o corpo em sua totalidade, seguindo a evolução geral de todas 
as disciplinas experimentais, que é a mudança de escala.

Mudando a escala na qual são estudados os fenômenos da vida (...) a 
biologia mudou de linguagem; ela deixou de utilizar a linguagem e as 
concepções da mecânica, da física e da química clássicas, linguagem ba-
seada em conceitos formados mais ou menos diretamente sobre modelos 
geométricos. Ela utiliza agora a linguagem da teoria da linguagem e a 
da teoria da comunicação. Mensagem, informação programa, código, 
instrução, decodificação, tais são os novos conceitos do conhecimento 
da vida. (Canguilhem apud Dagognet, 1997: 50)

Neste caso, o que está em jogo é a idéia de que, quanto mais se modifica 
o conhecimento daquilo que envolve a vida, menos se conhece aquilo que é 
envolvido. E Dagognet (1997: 50) esclarece: 

Em suma, para falar de uma maneira comum, mais se muda o ornamen-
to, menos se toca naquilo que ela encobria ou ornamentava. O filósofo 
pode então concluir que a noumenobiologia que ele havia desenvolvido 
não é discutida. A vitalidade não foi nem anexada, nem enfeudada numa 
outra além de si mesma; ela não cessa de se auto-regular.

Para o desenvolvimento da questão ora proposta, é interessante o resu-
mo histórico que Dagognet faz dos obstáculos e necessidades que conduzem 
Canguilhem a um autoquestionamento e uma atualização de seu pensamento 
dividindo-o em períodos: no primeiro grande período, o médico e o fisiologista 
descreviam e classificavam tanto os seres vivos quanto as doenças (a nosologia). 
Depois, a anatomia e a fisiologia, auxiliadas pela físico-química instrumental, 
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renovaram os conhecimentos; no domínio da patologia, o diabetes era definido 
como excesso de produção de glicose pelo fígado e, sem dúvida, a sua não 
utilização, o que conduz à sua eliminação urinária (a alteração quantitativa).

Finalmente, no século XX, a biologia não se dirige mais à vida e suas 
manifestações mais características (suas constantes), mas vai à sua fonte, pois, 
a partir de então, os funcionamentos fisiológicos e as doenças exteriorizam os 
determinantes incrustados no genoma, finalmente, explorado. E, no fundo, 
afirma Dagognet, se não cessamos de nos destruir e de nos enganar (a entropia 
inevitável), nós nos renovamos a cada instante; nós nos regeneramos. Num 
primeiro momento, a físico-química apreende este fenômeno em seu aspecto 
material, sempre presente; mas, num segundo momento, ele lhe escapa, porque 
isto significa uma informação que continua, instaurando uma ordem, constitu-
ída de uma seqüência nucleica regular ou de uma combinação individualmente 
especificada; a vitalidade não pára de se auto-regular.

Do mesmo modo que a física elétrica pode estudar uma corrente entre-
cortada enquanto tal, o especialista em comunicação vê nela outra coisa; ele 
vê uma mensagem (o telégrafo Morse). O mesmo acontece com a biologia: 
a materialidade apresentada conta menos do que aquilo que passa através 
dela. No século XX, a concepção de vida não reside mais na estruturação da 
matéria e regulação das funções. Ela corresponde a uma mudança de escala e 
espaço operada pelo deslocamento da mecânica para a teoria da informação 
e da comunicação. Contudo, de acordo com a nova concepção, o genoma 
não é uma simples seqüência de unidades ou de pedaços separados uns dos 
outros. Alguns comandam os outros (os operons), enquanto outros reprimem 
ou impedem (os repressores). A organização se impõe sobre as partes, o que 
explica os suprimentos, as correções ou as regulações. Mudou-se de escala, não 
de princípio. Transportou-se para o ínfimo aquilo que havia sido elaborado 
com relação às funções na fisiologia macroscópica. A descoberta da estrutura 
helicoidal (dupla hélice), de Watson e Crick, e a formulação do conceito de 
código genético como um sistema de informação também confirmam a tese 
de Canguilhem. O código e o meio – celular e extracelular – estão em cons-
tante interação.

Certamente, a mudança de escala – do macro ao microscópico – e a cons-
tituição da biologia genética, cujo modelo é a teoria da informação, da lingua-
gem, impõem a Canguilhem uma revisão de seu pensamento. Suas noções de 
corpo e de vida, estabelecidas a partir da história epistemológica das ciências 
biomédicas, são associadas ao vivo concebido como matéria físico-química e 
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como assegurando a mensagem e a manutenção do ‘texto’ das estruturas ge-
néticas. Neste sentido, a vitalidade corresponde a um texto codificado, mas é 
a vida concreta individual que o realiza. A materialidade do vivo conta menos 
do que o fluxo que passa através dela. É esta matéria ‘desmaterializada’ que, do 
ponto de vista epistemológico, torna não só uma ciência da vida possível, mas 
também o vitalismo de Canguilhem.

Em suma, face à profunda mudança realizada nas ciências da vida, du-
rante o século XX, a pesquisa epistemológica de Canguilhem, voltada para a 
vida e para o conceito, opera uma inflexão, sem, contudo, modificar-se em 
seu fundamento: o objeto da ciência deve ser estável e objetivo, mas o corpo 
instaura normas e escapa de uma concepção estável, pois nele se reconhece 
uma margem de inventividade; e, ainda, a vida é variação de formas e obedece 
às exigências do meio. Canguilhem funda sua epistemologia no estudo da 
biologia e da medicina, mas a subordina à vida propriamente dita, da qual 
depende, tanto no nível da prática quanto da teoria, em todos os sentidos.
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