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Como pode ocorrer que o homem pense o 
que ele não pensa, habite o que lhe escapa 
sob a forma de uma ocupação muda, anime, 
por uma espécie de movimento rijo, essa 
figura dele mesmo que se lhe apresenta sob 
a forma de uma exterioridade obstinada? 
Como pode o homem ser essa vida cuja 
rede, cujas pulsações, cuja força encoberta 
transbordam indefinidamente a experiência 
que dela lhe é imediatamente dada?

Foucault (2002a) 
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Ao isolar a noção de vida na obra de Michel Foucault, verifica-se que 
ele a investiga em três momentos e de maneiras diferentes. Primeiramente, 
como objeto de saber, em suas pesquisas arqueológicas dos anos 60, nos livros  
O Nascimento da Clínica e As Palavras e as Coisas, onde são buscadas as condições 
da existência de saberes empíricos, como as ciências da vida que possibilitaram 
a constituição, a partir do final do século XVIII, das ciências do homem.

Em seguida, a vida é pesquisada como objeto de saber-poder, nos anos 
70, na dimensão de uma genealogia das formas de relações de poder, a partir 
de Vigiar e Punir e História da Sexualidade 1: a vontade de saber e de cursos como  
Em Defesa da Sociedade (2002b) e Segurança, Território e População (2008a), 
proferidos em 1976 e 1978 respectivamente. Nesta dimensão, que é a de uma 
analítica do poder, as ciências biológicas constituídas a partir do século XIX 
são articuladas com outros campos de saber e de práticas. Esta articulação 
caracteriza as análises genealógicas como um estudo das relações de forças que 
incidem sobre a vida dos indivíduos e das populações, tomando-os como alvo, 
seja através da formação do poder disciplinar que se exerce sobre o corpo e a 
alma, seja através da constituição do biopoder.57 Tal incidência de forças só 
é possível, de acordo com a genealogia, no contexto da entrada da noção de 

57 Note-se a retomada, com a noção de biopoder, da idéia de fato biológico na concepção de 
ser humano: “biopoder, isto é, essa série de fenômenos que me parece bastante importante, a 
saber, o conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana, constitui suas 
características biológicas fundamentais vai poder entrar numa política, numa estratégia política, 
numa estratégia geral de poder. Em outras palavras, como as sociedades ocidentais modernas, 
a partir do século XVIII, voltaram a levar em conta o fato biológico fundamental de que o ser 
humano constitui uma espécie humana” (Foucault, 2008a: 3). 

8
 Formas de Investigação da Vida no  

Pensamento de Foucault
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vida biológica no pensamento e na prática políticos. Ela é a resposta política 
ao aparecimento, no século XIX, de um novo objeto – a vida do homem 
como espécie.

Finalmente, a vida é investigada como obra de arte em sua genealogia 
do final dos anos 70, em seus livros História da Sexualidade 2: o uso dos prazeres 
(1984a) e História da Sexualidade 3: o cuidado de si (1984b), em cursos como  
A Hermenêutica do Sujeito (2004), Le Gouvernement de Soi et des Autres I (2008b) 
e Le Courage de la Verité: le gouvernement de soi et des autres II (2009), proferidos 
em 1982 e 1984 respectivamente, bem como em conferências e inúmeras en-
trevistas. Aí, o antigo tema do cuidado de si é ressaltado como um conjunto 
de experiências modificadoras do sujeito, cuja finalidade é estabelecer para si 
mesmo um modo de vida ético e estético ativo.

A obra de Foucault pode ser compreendida, conforme ele mesmo pro-
põe retrospectivamente, como um projeto de investigação sobre o sujeito e a 
verdade. Neste caso, deve-se afirmar que as duas primeiras formas de investi-
gação, a arqueologia e a genealogia do poder, são uma pesquisa dos modos de 
objetivação do sujeito pelos saberes e poderes modernos, e que a última forma 
consiste num estudo dos modos de subjetivação do indivíduo. Sua obra se 
define, então, como uma história das formas de problematização. Este projeto, 
como ele mesmo afirma, é uma genealogia do modo pelo qual um campo não 
problemático da experiência – conjunto de práticas familiares, aceitas sem 
questionamento e fora de discussão – torna-se problema, suscita discussão e 
debate, incita novas reações. Assim entendida, a história do pensamento é a 
história da maneira pela qual as pessoas começam a preocupar-se com alguma 
coisa, ficam ansiosas com algo, por exemplo, com a loucura, o crime, o sexo, 
a verdade (Foucault, 2001b).

Não se trata, entretanto, da investigação do comportamento passado das 
pessoas (que seria do campo da história social), nem das idéias em seus valo-
res representativos (história das idéias), tampouco estão em jogo explicações 
causais. Seu objeto é o como e o porquê certas coisas que sempre foram negli-
genciadas até um dado momento histórico tornam-se objeto de preocupação, 
uma problematização, que é uma resposta dada a uma situação particular.

Mas temos que compreender muito claramente, penso, que uma 
problematização dada não é um efeito ou conseqüência de um con-
texto histórico ou situação, mas é uma resposta dada por indivíduos 
definidos (apesar de se poder encontrar esta mesma resposta numa 
série de textos e, até certo ponto, a resposta possa se tornar tão geral 
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que também se torna anônima). (...) Estas respostas não são coletivas 
de algum tipo de inconsciente coletivo. (...) E o fato de que uma 
resposta não seja uma representação nem um efeito de uma situação 
não significa que ela não responde a nada, que é um puro sonho ou 
anticriação. (Foucault, 2001b: 172)58

A noção de vida se constitui por meio de um conjunto de problemas, 
noções e enfoques que não devem ser tomados, em seu pensamento, de forma 
sistemática, pois nele não há um fio condutor linear, pautado por uma preo-
cupação de progresso do conhecimento para o estabelecimento de teorias cada 
vez mais verdadeiras. A complexidade de sua concepção de vida só pode ser 
compreendida em sua multiplicidade e respeitando as inflexões de sua traje-
tória, na qual conceitos e métodos são retificados, reabilitados, mas, também, 
abandonados ou agregados – e isto não pode deixar de ser ressaltado.

É deste ponto de vista que deve ser entendida a mudança de perspectiva: 
da questão das condições de existência das formas modernas de objetivação do 
sujeito e da vida – pelos saberes (ciências, filosofia, literatura, artes) e pelos po-
deres (poder disciplinar e biopoder) – para uma outra questão, a das condições 
de possibilidade de formas de subjetivação ativas, formas de existência (bios), 
buscadas em experiências inteiramente afastadas dos procedimentos modernos 
do saber-poder da normalização, como as da Antiguidade greco-romana. 

A vida se insere num quadro filosófico de distanciamento de nosso 
presente, cuja meta é diagnosticá-lo, criticá-lo e imaginá-lo diferente. Nele, 
o pensamento é fronteiriço, constituindo-se nos limites epistemológicos, 
políticos e éticos: 1) nos limites do saber, não só quando Foucault mostra, 
nas epistémés, aberturas que desembocam em novas configurações de saber, 
mas quando aponta possibilidades de transgressão das formas modernas de 
dominação por meio da filosofia e, sobretudo, da literatura; 2) nos limites das 
práticas do poder disciplinar e da biopolítica, quando formula as hipóteses 
da imanência da resistência e da instransitividade da liberdade na rede de 
relações de forças, compreendidas como estratégias abertas e móveis do poder, 
marcadas por ultrapassagens históricas e singulares; 3) nos limites da ética, 
quando este tema é pensado na linha de uma estética da existência, fundada 
numa atitude crítica e no trabalho de reinvenção do sujeito, de sua permanente 
autotransformação, para o governo de si e dos outros através da produção de 
verdades – sua hipótese da possibilidade de novas formas de subjetivação a 
partir de uma estilização de vida. 

58 Tradução minha de todas as citações desta obra.
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É neste quadro filosófico que se afirmam a exigência de um esforço per-
manente do pensamento para escapar de si mesmo e a tentativa de mostrar 
que as pessoas são muito mais livres do que pensam. Neste sentido, o papel 
da genealogia é importante: ela torna visíveis as falsas necessidades tanto de 
práticas quanto de temas considerados evidentes e verdadeiros e que foram 
fabricados, permitindo, assim, criticar e destruir sua pretensa evidência. Do 
ponto de vista político, este quadro mostra-se relevante, na medida em que 
possibilita responder à questão quem somos nós no presente e como nos tor-
namos quem somos, de modo a provocar novas formas de pensar sobre nós 
mesmos e sobre o mundo.

Ao dedicar-se a esta questão, considerando-a uma tarefa primordial da 
filosofia, Foucault alinha-se, em seu pensamento tardio, com Kant, como se 
pode ver em seu texto sobre o Iluminismo (Foucault, 1994d). A distinção 
foucaultiana de duas grandes tradições críticas da filosofia moderna – a da 
analítica da verdade, que estuda as condições sob as quais um conhecimento 
verdadeiro é possível, e a da ontologia de nós mesmos, na qual Focault se 
insere, cuja questão é o que é nossa atualidade e qual o campo atual de ex-
periências possíveis – contribui indiscutivelmente com uma reflexão original 
que estabelece uma ligação inovadora entre preocupações epistemológicas, 
éticas e políticas. 

Tradicionalmente a ontologia é um campo de análise delimitado pela 
investigação das estruturas metafísicas do ente. Fazer ontologia do presente 
significaria, portanto, reunir domínios incompatíveis: a história e a metafísica. 
Contudo, a breve apresentação feita por Foucault das concepções kantiana 
e baudelairiana de modernidade aponta claramente para um cruzamento da 
reflexão crítica sobre o uso da razão com a reflexão histórica sobre a finalidade 
interior do tempo (Foucault, 1994d). É justamente ao inseri-la neste contexto 
que sua reflexão sobre a atualidade torna-se ainda mais interessante. É a relação 
entre história, atualidade e crítica, que Foucault define como atitude de mo-
dernidade, que consiste na valorização do presente, indissociável da obstinação 
em imaginá-lo de um modo diferente do que é e em transformá-lo. 

As análises foucaultianas ligam-se ao elemento da invenção. Mas, isto não 
deve configurá-las como o oposto da verdade, nem como arbitrário, nem como 
um idealismo histórico, conforme ele explica nos anos 80:

Pois, quando digo que estou estudando a ‘problematização’ da lou-
cura, do crime ou da sexualidade, isto não é um modo de negar a 
realidade de tais fenômenos. Ao contrário, tentei mostrar que isto era 
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precisamente algo realmente existente no mundo e que era o objetivo 
da regulação social num dado momento. A questão que levantei foi 
a seguinte: como e por que coisas de mundos muito diferentes foram 
reunidas, caracterizadas, analisadas e tratadas como, por exemplo, 
‘doença mental’? Quais são os elementos relevantes para uma dada 
problematização? (Foucault, 2001: 171)

A base desta formulação encontra-se no projeto de pesquisa das ciências 
do homem, que, conforme o próprio Foucault afirma, depois de As Palavras e 
as Coisas, é uma “genealogia nietzschiana”. Isto porque visa à análise histórica 
que se opõe ao desdobramento meta-histórico das significações ideais e das 
teleologias indefinidas, que se opõe à unidade do discurso histórico e à busca 
da origem. Ela trabalha a partir da diversidade e da dispersão, do acaso dos 
começos e dos acidentes: em nenhum caso pretende recuar no tempo para 
restabelecer a continuidade da história, mas ela tenta, ao contrário, restituir 
os acontecimentos em sua singularidade.

A invenção fornece um quadro de inteligibilidade a respeito dos enunciados 
de verdade (científicos, éticos, políticos etc.) e daquilo que significa deles partir 
para pensar. Assim entendida, ela configura a hipótese de que o sujeito não é 
dado e tem sempre de ser inventado. Isto porque uma relação de poder se articula 
sobre dois elementos que lhe são indispensáveis: primeiro, a exigência de que 
aquele sobre cuja vida se exerce seja inteiramente reconhecido e mantido, até o 
fim, como o sujeito de ação; segundo, que se abra, diante da relação de poder, 
todo um campo de respostas, reações, efeitos, invenções possíveis.

Tal hipótese conduz à seguinte questão: onde encontramos regiões de 
disponibilidade para novas apreensões, nas quais a resistência se articula com 
a invenção, com a experimentação? De que modo é possível colocar a questão 
do como contornar formas políticas que incidem sobre nossas vidas? Como 
podemos nos dirigir com o objetivo de traçar alternativas às instituições, cuja 
crise se arrasta desde o século XIX, levando em consideração que, em crise, 
os critérios de verdade se multiplicam, concorrem entre si ou desaparecem, 
abrindo-se a novos modos de ver e viver, disponibilizando novos espaços e 
novas margens. 

A pesquisa do conceito de vida na obra de Foucault evidencia a exigência 
de um recorte bastante complexo. Vida articula-se a outros conceitos, muito 
centrais, como o olhar, a morte, o homem, a sexualidade e o poder, inserindo-
se nestes diferentes e consecutivos níveis ou dimensões de análise, dentre os 
quais serão aqui priorizados o da arqueologia dos saberes e o da genealogia dos 
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poderes. A passagem de um nível a outro é marcada por descontinuidades te-
máticas e reformulações metodológicas sem solução de continuidade, inflexões 
determinantes. Uma vez que a genealogia das formas de subjetivação afasta-se 
do tema das ciências da vida proposto neste livro, dois pequenos ensaios a este 
respeito serão aqui apresentados apenas a título de adendo.59

A complexidade do recorte temático que a noção foucaultiana de vida 
impõe pode-se traduzir, até certo ponto, na afirmação de que seu percurso 
foi um movimento em zigue-zague, pois As Palavras e as Coisas, diz Foucault, 
é um livro que não estava na linha direta de seu problema. Em Histoire de 
la Folie à l’Âge Classique (1972), o problema central era o funcionamento 
do saber médico quanto à relação do louco e do não-louco na modernida-
de. O saber médico passou por uma evolução muito rápida, que ocorreu 
no final do século XVIII, fazendo aparecer não somente a psiquiatria e a 
psicopatologia, mas também a biologia e as ciências humanas. 

Abra qualquer livro antigo de medicina de 1780 e qualquer livro antigo 
de 1820, passou-se de um mundo ao outro... É mesmo necessário ter 
lido muito pouco este gênero de obra, seja de gramática, medicina ou 
economia política, para imaginar que deliro quando falo de um corte no 
final do século XVIII! As Palavras e as Coisas só faz constatar este corte, 
traçar seu balanço, num certo número de discursos, essencialmente 
aqueles que giram em torno do homem, do trabalho, da vida e da lin-
guagem... (...) As Palavras e as Coisas situava-se no nível da constatação 
do corte e da necessidade de ir buscar uma explicação. Vigiar e Punir é 
a genealogia, a análise das condições históricas que tornaram possível 
este corte. (Pol-Droit, 2006: 92)

É a partir destas considerações que se torna necessário ressaltar um pri-
meiro ponto de interesse para esta pesquisa das ciências da vida. Trata-se do 
fato de que é na perspectiva de uma história do saber, envolvendo uma história 
das ciências, que a vida é interrogada no nível da arqueologia realizada por  
Foucault. A noção de vida é fundamental nos livros de arqueologia voltados 
para a pesquisa do surgimento, no início do século XIX, da clínica moderna, 
que Foucault chama de anatomoclínica, por meio de uma arqueologia do olhar, 
bem como para a pesquisa dos saberes do homem por meio de uma arqueologia 
das ciências humanas e para a dimensão antropológica da filosofia na moderni-
dade. Nos livros de genealogia, que pode ser chamada de genealogia do poder, 

59 Apêndice 1: Vida, Genealogia da Ética e Estética da Existência, e Apêndice 2: Govenamen-
talidade e Cuidado de Si.
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a vida aparece vinculada às formas de poder imanentes aos saberes investidos 
em campos como o corpo, a sexualidade, o indivíduo, a população. 

Em O Nascimento da Clínica, a vida relaciona-se à constituição da me-
dicina moderna – que, para Foucault, não é exatamente uma ciência – por 
meio da análise dos diferentes modos de apreensão do fenômeno patológico, 
do corpo do doente, da morte, da saúde e das formas de intervenção médica 
a partir do século XVIII. Em As Palavras e as Coisas, trata-se da história das 
ciências empíricas e sua relação com a filosofia moderna, com base no estudo 
da constituição da biologia e do discurso antropológico, no início do século 
XIX. Esta relação é detalhadamente analisada e já aparece na arqueologia da 
medicina, em que as ciências empíricas são ligadas à concepção filosófica de 
conhecimento de Descartes. 

Foucault mostra, em O Nascimento da Clínica, que, na modernidade, o cor-
po doente apresenta-se como uma forma da vida, a patológica, que se constitui 
como um desvio interno da vida. Somente ao afastar-se da medicina clássica 
da representação, medicina das espécies ideais, é que a medicina moderna se 
constitui, tornando-se o primeiro tipo de conhecimento científico sobre o in-
divíduo doente. Os fenômenos patológicos, estudados na época clássica como 
entidades ideais a serem classificadas de acordo com o modelo botânico ou 
zoológico, aparecem como uma realidade corpórea com vida, que é considerada 
a vida como uma realidade corpórea, como uma modalidade de vida, e que 
deve ser estudada utilizando-se os modelos da anatomia e da biologia. 

Ao reunir, no século XIX, anatomia e medicina e contornar a medicina 
clássica da representação, a medicina moderna torna-se o primeiro tipo de 
conhecimento empírico da doença no indivíduo concreto. Torna-se, tam-
bém, um dos primeiros saberes a relacionar o homem com seu corpo e, ao 
mesmo tempo, com sua finitude originária – a doença e a morte, pois, aos 
olhos da modernidade, o conhecimento da vida do homem se manifesta, 
primeiramente, a partir do homem morto, da localização da morte no corpo 
do homem. Há uma anterioridade da morte em relação ao conhecimento da 
vida, do mesmo modo que o conhecimento do patológico é condição da vida 
em seu estado normal. 

Bichat e sua concepção de vida como conjunto das funções que resistem 
à morte são considerados, na arqueologia, o marco da medicina moderna. 
Para Foucault, a medicina moderna – que ele caracteriza como anatomo-
clínica – surge com a nova concepção morte compreendida como uma série 
de processos ou mecanismos múltiplos no espaço e dispersos no tempo, que 
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não se identificam com os mecanismos da vida nem com os da doença. Desse 
modo, esta nova acepção de morte aparece, na arqueologia, como condição de 
possibilidade do conhecimento da vida, dos fenômenos orgânicos e de suas 
perturbações. Portanto, é Bichat que formula e introduz a concepção moderna 
de morte na medicina. 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. É neste nível que Foucault situa as análises de suas pesquisas 
desenvolvidas nos anos 60. 

Aí, ele traça uma descontinuidade entre o estudo dos seres vivos e o 
da vida, que corresponde a uma mutação profunda e maciça no sistema de 
conhecimento envolvendo o espaço geral do saber. Ao dirigir-se ao espaço 
geral do saber, a arqueologia estabelece relações entre diferentes domínios de 
conhecimento numa mesma época.

Se a história natural de Tournefort, de Lineu e de Buffon tem relação 
com alguma coisa que não ela mesma, não é com a biologia, a anato-
mia comparada de Cuvier ou o evolucionismo de Darwin, mas com 
a gramática geral de Bauzée, com a análise da moeda e da riqueza tal 
como a encontramos em Law, em Véron de Fortbonnais ou em Turgot. 
(Foucault, 2002a: XIX-XX) 

Este é o ponto de partida de Foucault para afirmar que há, na época 
clássica, uma coerência interna entre a teoria da representação e a teoria da 
linguagem, a teoria das ordens naturais e a da riqueza e do valor. Tal coerência 
é que permite delimitar a configuração do saber da época clássica, situando 
todos os saberes – linguagem, ciências e filosofia – num só nível de conheci-
mento, o da representação. É esta configuração que muda, inteiramente, no 
início do século XIX, quando a representação deixa de ser considerada como 
o espaço privilegiado do saber, marcando uma descontinuidade entre a época 
clássica e a moderna. A representação perde sua clareza, torna-se opaca, e a 
linguagem não aparece mais como o meio mais transparente e único suporte 
para o conhecimento.

A teoria da representação deixa de ser o fundamento geral do pensamento, 
e a linguagem deixa de ser o campo indispensável para que o conhecimento 
possa relacionar a representação, as coisas e os seres vivos. O princípio de in-
teligibilidade dos seres é buscado não mais na ordem das representações, mas 
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nos próprios seres, que passam a ser considerados como tendo uma existência 
independente, concreta e empírica. Uma historicidade profunda penetra no 
interior das coisas, isolando-as, definindo-as em sua própria coerência e ins-
taurando o nível empírico do saber. 

Ao final do século XVIII, o saber constituído pelo espaço unitário da 
representação reparte-se em dois níveis distintos: o nível empírico, dos objetos, 
que não são apenas representações mas têm uma existência própria, em que 
se situam as ciências empíricas modernas – a biologia, a economia política e a 
filologia ou a lingüística –, e o nível transcendental, do sujeito, instaurado com 
a questão kantiana das condições de possibilidade de toda representação.

Por um lado, a retirada dos seres vivos, das palavras e das riquezas do 
campo da representação possibilitou o aparecimento das sínteses objetivas da 
vida, do trabalho e da linguagem; por outro lado, a crítica do fundamento 
da teoria geral da representação permitiu contornar a representação, abrindo 
espaço para uma filosofia transcendental, centrada num sujeito que é condição 
de possibilidade de uma síntese possível entre as representações. A retirada da 
representação e o desnivelamento do solo epistemológico60 marcam o limite 
do pensamento clássico e o limiar da modernidade. 

Em As Palavras e as Coisas, a noção de vida como objeto empírico é con-
dição de possibilidade da constituição das ciências da vida. Seu surgimento 
é coetâneo da diferenciação dos dois níveis de pensamento, o empírico e o 
transcendental; é coetâneo, também, do aparecimento das outras ciências 
empíricas, a economia política e a lingüística ou a filologia, das ciências do 
homem e da confusão que fazem, juntamente com a filosofia moderna, entre 
estes dois níveis, confusão denunciada e rejeitada por Foucault em sua arque-
ologia da modernidade. 

Apesar da distinção estabelecida por Kant do nível transcendental, torna-
se visível, na modernidade, que não apenas o conteúdo, mas também a forma 
do conhecimento empírico podem estar sujeitos às determinações empíricas. 
Os conteúdos das ciências empíricas – a vida, o trabalho e a linguagem – são 
elevados a objetos filosóficos, seja com a escatologia de Marx e do positivismo 
iniciado com Comte, seja com a dialética iniciada com Hegel. Se, em Kant, é clara 
a separação do empírico e do transcendental, na medida em que o sujeito, não 
sendo empírico, nunca se dá à experiência, a filosofia pós-kantiana confunde os 
dois níveis em sua análise do modo de ser do homem, questão central da filosofia 

60 Solo epistemológico, campo epistemológico, disposição epistemológica, episteme são expressões 
sinônimas.
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moderna e das ciências do homem. Este é, para Foucault, o grande problema 
do pensamento moderno que ainda não teria sido contornado. 

A arqueologia mostra que, ao repetir a identidade e a diferença entre o 
empírico e o transcendental, o pensamento moderno – que Foucault carac-
teriza como discurso antropológico – é uma analítica da finitude do homem; 
finitude imposta do exterior pela determinação da vida, do trabalho e da 
linguagem, de sua historicidade; imposta, ainda, do interior, pois atinge a 
própria consciência do homem, limitando a forma do conhecimento. O pro-
blema é que esta repetição dos conteúdos empíricos no nível transcendental 
confere à filosofia moderna o caráter de uma analítica, de um pensamento do 
Mesmo, marcado por uma ambigüidade, pois, nesta reduplicação, aquilo que 
é dado na experiência e aquilo que a torna possível se correspondem numa 
oscilação infinita. O único meio, apontado por Foucault, de superação desta 
ambigüidade seria a dissolução do discurso antropológico. 

Para tratar deste tema, é preciso, primeiramente, explicitar a relação entre 
a questão da história do conceito de vida e da constituição da biologia e a 
noção de representação na obra de Foucault, sua historicidade, seus diversos 
sentidos como categoria, forma ou objeto de saber, conforme tratados na 
arqueologia. A emergência da noção de vida e o aparecimento correlato da 
biologia, no início do século XIX, são analisados em O Nascimento da Clínica 
e em As Palavras e as Coisas, através de um recuo histórico até a época clássica, 
com a finalidade de especificar o saber da modernidade, diferenciando-o da 
forma do saber que lhe antecede. 

Enquanto a noção de vida se institui como um objeto específico de saberes 
determinados da modernidade – a biologia e a anatomoclínica –, a noção de 
representação constitui o campo geral do pensamento clássico, sua própria 
configuração. A representação é analisada por Foucault de uma maneira 
bastante original. Ele rejeita os estudos até então desenvolvidos na linha da 
teoria do conhecimento ou da metafísica, bem como na linha da história das 
idéias ou das ciências, evidenciando o esforço da arqueologia em escapar de 
uma filosofia do sujeito ou da consciência. 

A arqueologia não apresenta nenhuma preocupação com a definição de 
conhecimento, sujeito ou fenômeno, nem de unidade ou totalidade. Nunca 
problematiza a idéia no sentido de uma teoria lógica ou metafísica das idéias, 
nem discute a origem (no sentido platônico, de Leibniz ou do cartesianismo) 
deste conceito, pois o que está em jogo na arqueologia é um conjunto de 
análises sobre a constituição dos saberes sobre o homem na modernidade, 
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em consonância com os quais se formam diversos saberes específicos que 
interessam a Foucault. 

A questão da representação apresenta-se, então, como uma valiosa chave 
de interpretação das condições de possibilidade do pensamento na moderni-
dade, na medida em que Foucault o compreende como uma crítica da própria 
condição do “Representar”,61 explicando as singularidades de cada episteme – a 
da Renascença, a da época clássica e a da época moderna, em As Palavras e as 
Coisas. A noção de representação, na época clássica, constitui um dos eixos 
centrais das análises foucaultianas que dão corpo à história do pensamento 
por ele realizada. 

Tal questão parece-me de fundamental importância para as análises 
histórico-filosóficas das ciências da vida. Isto porque, para Foucault, por um 
lado, a representação é uma categoria que configura o espaço geral do saber 
na época clássica; por outro, as sínteses objetivas das ciências empíricas e a 
analítica da finitude escapam do primado da representação na modernidade, 
mas não a abandonam completamente, porque, embora não a tomem mais 
como fundamento do saber, a tomam como seu objeto. 

É pela análise de descontinuidades que ele compreende como cada positi-
vidade 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 nova entre a biologia, as ciências da linguagem e a 
economia – que ele mostra que, no século XIX, o espaço geral do saber não 
é mais o das identidades e diferenças, o das ordens não quantitativas, o da 
caracterização universal da taxinomia geral e o da mathesis universalis. 

Foucault analisa o pensamento cartesiano, particularmente em sua obra 
Regulae, identificando-o com uma nova concepção de saber, o clássico, quando 
o conhecimento deixa de ser uma busca de semelhanças para se tornar uma 
relação de ordenação entre idéias. Foucault aponta, em Descartes e a partir 
dele, não só o fundamento da matemática e da física, mas, sobretudo – e é isto 
o mais relevante para o tema das ciências da vida – o da história natural, da 
análise das riquezas e da gramática. No nível arqueológico, não há, na época 
clássica, diferença entre os saberes científicos e a filosofia. Eles têm a mesma 
configuração: todos são conhecimentos analíticos, análises que se passam no 
nível da representação, cujos objetos são as representações a serem ordenadas, 
nomeadas, classificadas. A diferença é apenas de amplitude. 

61 O capítulo “Representar” de As Palavras e as Coisas é central para a arqueologia das ciências 
humanas.

cap3cienciasn9.indd   151 1/10/2009   16:02:30



 152

A história natural não pode – e esta é uma das teses de As Palavras e as 
Coisas – se constituir, progressivamente, como biologia. Até o final do século 
XVIII, com efeito, afirma Foucault, a vida não existe; existiam apenas os seres 
vivos que formam uma, ou antes, diversas classes hierarquizadas na série de 
todas as coisas do mundo. Só podemos falar de vida na época clássica no 
sentido taxonômico. O naturalista Jussieu tenta estabelecer uma classifica-
ção rigorosa de acordo com as regras de subordinação dos caracteres numa 
unidade de plano, justapondo varáveis no mesmo espaço. Aí, as variáveis são 
independentes e percorridas pela linguagem e pelo olhar. Classificar e falar 
se originam no mesmo espaço, aberto pela representação. 

A descrição dos seres naturais deve ser analítica: decomposição do todo 
através da observação da estrutura – conjunto de elementos – detalhando 
suas partes, comparando, classificando, nomeando-os individualmente, con-
frontando-os para estabelecer vizinhanças, parentescos e separações, a partir 
do conhecimento das identidades e diferenças, agrupadas segundo a estrutura 
visível – o caráter – dos seres vivos. A descrição clássica é acompanhada pela 
observação, pela clareza do olhar de superfície; ela relaciona o visto com o 
dito. Foucault faz esta articulação na surpreendente expressão “olhar loquaz” 
do médico. As palavras representam as coisas, buscando sistematizar-se numa 
linguagem perfeita, do ponto de vista de sua lógica interna, que forma o 
quadro do mundo.

A história natural obedecerá a esta mesma exigência de uma linguagem 
bem elaborada, em que os signos de convenção serão privilegiados devido à 
maior exatidão que oferecem, cuja função é denominar o visível através de 
um sistema de signos, a serem transcritos em palavras e transportados para o 
nível das representações, traduzindo o objeto da visão. 

Em o Nascimento da Clínica, a história natural articula-se com a medicina 
classificatória das espécies patológicas, para a qual a doença é uma essência 
abstrata, uma idéia, uma representação. O quadro nosológico implica uma 
configuração das doenças diferente do seu desenrolar causal no corpo hu-
mano. Na época clássica, a localização da doença no organismo é secundária 
com relação ao sistema de ordenação em quadros, a partir do qual a doença 
recebe uma organização hierarquizada em famílias, gêneros e espécies. O olhar 
classificatório percebe a doença num espaço sem profundidade e de coinci-
dência, sem qualquer relação com seu desenvolvimento, não importando o 
desdobramento temporal e apresentando-se, portanto, apenas por meio de 
um plano e de um instante. 
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O duplo poder atribuído à representação – fundar o conhecimento a par-
tir do significado situado no interior da representação do signo e, ao mesmo 
tempo, representar a idéia que ela representa é desqualificado ao final do século 
XVIII. De acordo com Foucault, enquanto Hume interrogava o problema da 
causalidade na perspectiva de uma investigação geral das semelhanças, das 
identidades e diferenças – sendo, portanto, um pensador clássico –, Kant, 
isolando a causalidade, levanta a crítica à própria noção de representação e 
conduz sua investigação para a busca das condições de possibilidade de todo o 
conhecimento, da própria representação. O objeto empírico torna-se concreto, 
sintético, não mais ideal; torna-se independente do conhecimento. 

No campo das ciências empíricas, Cuvier é um marco fundamental da 
modernidade. Ele deixa de privilegiar o saber que busca a dimensão de su-
perfície dos seres, sua estrutura visível, que caracteriza o saber clássico. Cuvier 
estabelece uma relação entre o saber e a dimensão de profundidade das su-
perfícies tridimensionais e invisíveis que buscam conhecer a organização dos 
seres, seu espaço volumoso, seus órgãos, enfim, a espessura da vida. A noção 
de vida só aparece quando a representação deixa de fundar o pensamento e 
os corpos apresentam-se em seu volume. 

É importante lembrar que Foucault, Jacob e Canguilhem concordam ao 
afirmarem esta descontinuidade, em contraposição à história que atribui à 
passagem da história natural para a biologia não o caráter de ruptura, mas o de 
um progresso cumulativo e linear do conhecimento científico, considerando 
a primeira um passo imperfeito para o conhecimento finalmente positivo da 
biologia. Isto não quer dizer, sem dúvida, que os epistemólogos e o arqueólogo 
realizem o mesmo tipo de análise.

A descontinuidade entre a história natural e a biologia se estabelece a par-
tir de Cuvier, e não de Lamarck, apesar de o nome biologia já ter aparecido com 
Lamarck, Treviranus e Oken. Tal perspectiva foi explicitada, pela primeira vez, 
por Henri Daudin, professor da Universidade de Bordeaux, que, em sua tese, 
de 1926, sobre os métodos de classificação desenvolvidos por Lineu, Lamarck 
e Cuvier, mostra a não existência de conceitos evolucionistas em Lamarck 
(apud Canguillem, 1967). Daudin é apontado, por Piveteau nas Jornadas Cuvier 
(Foucault, 1994a), para reforçar a idéia de transpor o modo de classificar de 
Cuvier aos dias de hoje. Daudin é citado por Canguilhem (1967), para mos-
trar que sua tese inspira as análises de Foucault que traçam redes conceituais 
na descrição da formação da episteme moderna. Tal perspectiva a respeito de 
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Cuvier, contudo, é rejeitada por François Dagognet (1970) nas Jornadas Cuvier, 
realizadas no Institut d’Histoire des Sciences. Dagognet rejeita a afirmação de 
que Cuvier é moderno, pois o considera um naturalista clássico. 

No entanto, a hipótese de Foucault é que, somente com Cuvier, o co-
nhecimento não se fará mais no nível exclusivo da representação. À medida 
que o conhecimento das coisas faz com que elas se voltem sobre si mesmas, 
sobre sua própria historicidade, e seu princípio de inteligibilidade interno é 
buscado, surge a noção de homem, pela primeira vez, no sentido das chamadas 
ciências do homem. A partir da análise das empiricidades e da filosofia, cria-se 
um espaço no saber entre o empírico e o transcendental. Foucault estuda este 
espaço, que não é mais nem o domínio do empírico nem do transcendental; 
é o espaço da representação como objeto e do homem como representação. 
Afirma que, à medida que as coisas enrolam-se sobre si mesmas, solicitando, 
apenas a seu devir, o princípio de sua inteligibilidade e abandonando o espa-
ço da representação, o homem entra, pela primeira vez, no campo do saber 
ocidental, inaugurando as ciências do homem. 

Foucault chega à relação do campo biológico com o político a partir das 
seguintes hipóteses, com as quais trabalha na genealogia do poder: 1) existe uma 
relação entre saber e poder; 2) as ciências do homem podem ser consideradas 
um prolongamento das ciências da vida, porque se fundam biologicamente; 
3) os conceitos biológicos não são pensados apenas por meio da estrutura 
interna do ser vivo (organizado), mas se articulam com dispositivos de poder, 
diretamente ligados a processos fisiológicos; 4) o nível biológico e o histórico 
se ligam, de acordo com uma complexidade crescente, à medida que são de-
senvolvidas tecnologias modernas de poder, as quais tomam por alvo a vida. 

Em Vigiar e Punir e em História da Sexualidade 1, são traçadas continui-
dades e descontinuidades entre as formações discursivas, e entre estas e as 
práticas, formas de exercício de poder, da época clássica e aquelas desenvol-
vidas na época moderna. Contudo, tais continuidades e descontinuidades 
não correspondem às mesmas preocupações nem aos mesmos objetos que 
conduziram as pesquisas arqueológicas. Há, sem dúvida, 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 filosofia, da literatura, da pintura. Na série de 
estudos arqueológicos, encontramos análises meticulosas da constituição dos 
saberes científicos, realizadas através de um trabalho notadamente paciente 
de história das ciências. 
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Ainda que sempre remetidas ao nível arqueológico e à dimensão  
dos efeitos de superfície deste nível mais profundo, durante a década de 
1960, as ciências se impõem como um ponto de passagem obrigatório para 
Foucault.62 A partir de Vigiar e Punir, a questão de Foucault sofre desvios e 
suas análises passam a se dirigir, por meio de uma genealogia, às tecnologias 
de poder e suas transformações, do século XVII até nossos dias.63 Seu objetivo, 
então, é a constituição dos saberes no nível que os remete à dimensão de 
sua imanência com as relações de forças. De fato, neste projeto, o interesse 
pelas ciências da vida as situa num outro nível bastante diferente. 

Em entrevista a Gérard Raulet, Foucault refere-se a seu movimento, ainda 
que retrospectivamente, como um deslocamento e um abandono do termo 
arqueologia: 

Se empreguei esse termo arqueologia, que já não uso atualmente, era para 
dizer que o tipo de análise que eu fazia estava deslocado, não no tempo, 
mas pelo nível em que se situa. Meu problema não era estudar a história 
das idéias em sua evolução, mas sobretudo ver debaixo das idéias como 
puderam surgir tais ou tais objetos possíveis de conhecimento. Porque, 
por exemplo, a loucura tornou-se, em um dado momento, um objeto 
de conhecimento correspondendo a um certo tipo de conhecimento. 
Usando a palavra ‘arqueologia’ em vez de ‘história’, eu quis marcar essa 
decalagem entre as idéias sobre a loucura e a constituição da loucura 
como objeto. (Foucault, 2000: 319-320)

A genealogia das formas de poder exercidas na modernidade por mecanis-
mos específicos, que conduz Foucault a caracterizá-lo como poder disciplinar, 
em Vigiar e Punir, complementa-se em História da Sexualidade 1, com a inves-
tigação de tecnologias de governo que lhes são coextensivas. São tecnologias 
que constituem dispositivos de regulação e de segurança da população e que 
estão na origem de ciências, como a estatística, a demografia, a economia, a 
geografia e a epidemiologia. 

62 Justamente nesse período em que a literatura tem uma função positiva de contestação do 
humanismo das ciências do homem e das filosofias modernas, é que Foucault de fato pesquisa 
as ciências, a ponto de afirmar, mais tarde, em 1971, quando suas investigações já haviam se 
dirigido à questão do poder, que, naquela época, “pensava, no fundo, estar fazendo história 
das ciências” (Foucault, 1994a: 157).

63 Em entrevista a Droit, Foucault assinala como foi longo o tempo necessário para que ele 
ajustasse seu enfoque: “Com efeito (...), eu levei sete anos para perceber que a solução não 
devia ser buscada onde eu a buscava, em qualquer coisa do gênero ideologia, progresso da 
racionalidade ou modo de produção. Era, finalmente, nas tecnologias de poder e em suas 
transformações, do século XVII até agora, que era necessário ver a base a partir da qual a 
mudança seria possível” (Pol-Droit, 2006: 92).
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Tais mecanismos são analisados primeiramente por meio de uma analítica 
do poder centrada na noção de tecnologias do poder; em seguida, a partir da 
questão da relação do direito de morte e poder sobre a vida dos indivíduos 
e das populações (Foucault, 2001a), por meio de uma análise fundada na 
noção de governo, de poder como condução de condutas e ordenação de 
probabilidades, de uma ‘governamentalidade’ política, conforme começa a se 
desenhar na genealogia no final dos anos 70. Governo, então, é tomado em 
sua significação bastante ampla, do século XVI, quando não se referia apenas 
às estruturas políticas e à gestão dos Estados, mas designava a maneira de 
dirigir a conduta dos indivíduos ou dos grupos – das crianças, das almas, das 
comunidades, das famílias, dos doentes.

A noção de governo recobre modos de ação refletidos e calculados, des-
tinados a agir sobre as possibilidades de ação dos outros indivíduos, que não 
devem ser investigados em termos de violência ou luta, nem de contrato ou 
aliança voluntária – que são apenas seus instrumentos – mas em termos de ação. 
Para Foucault, as ações do governo dos homens, uns pelos outros, no sentido 
mais extenso da palavra, incluem necessariamente o elemento da liberdade: 
“Não há, portanto, um confronto entre poder e liberdade, numa relação de 
exclusão; mas um jogo muito mais complexo” (Foucault, 1995: 244).64

Realmente são inúmeras as dificuldades indicativas do problema da 
transposição metodológica e temática da história dos saberes para a pesquisa 
genealógica. este problema é, em si mesmo, profícuo; ele se deve, de fato, à 
originalidade e à abertura do pensamento foucaultiano. É a sua configuração 
que estabelece a exigência de um trabalho filosófico complexo ao se tentar 
isolar o conceito de vida na história foucaultiana. Em contrapartida, a vida 
constitui um excelente fio condutor para o leitor da obra de Foucault. 

Estas dificuldades se refletem em diferentes tipos de análise da obra de 
Foucault realizados em consonância com as formas de interpretar a passagem 
da arqueologia para a genealogia. Podemos citar três exemplos de posições 

64 Segundo Ortega, desde 1976, constata-se um deslocamento teórico do conceito de poder 
para o de governo, conduzindo ao tema do governo de si. Ele ressalta que Foucault admite 
ter estado preso, até o começo dos anos 70, a uma noção negativa de poder. Essa noção foi 
substituída pela concepção de um poder produtivo de verdade e de objetos. Em História da 
Sexualidade 1, segundo Ortega, Foucault defende uma concepção monista de poder, inspirada 
em Nietzsche, como multiplicidade de relações de força. “Com a passagem para a análise das 
tecnologias de governo, Foucault amplia, graças a Habermas, sua concepção de poder para 
um tipo determinado de relações de indivíduos, ou seja, uma forma de relação social junto 
a outras. Assim, o conceito de poder é substituído pelo conceito de ‘governo’, considerado 
por Foucault mais operacional” (Ortega, 199: 35).
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importantes a este respeito. Primeiro, as críticas de Béatrice Han (1998) ao 
discutir a passagem da arqueologia à genealogia, buscando, equivocadamente, 
nos conceitos fundamentais do projeto de Foucault, o caráter de unidade e 
de sistema, a partir do qual aponta falhas em seu pensamento. Segundo, a 
insistência de Machado (2006: 177) do caráter hipotético, específico e trans-
formável das análises arqueológicas e genealógicas de Foucault, “para que não 
se tomem essas investigações como uma palavra final, um caminho definitivo, 
um método universal” – com a qual concordo. E ainda, sua observação:

Se prefiro caracterizar os estudos dessa época como uma genealogia do 
poder, e não do saber, é para assinalar que, embora o objetivo final das 
análises tenha continuado a ser a constituição dos saberes, Foucault 
deteve-se fundamentalmente na investigação dos poderes que lhe estão 
intrinsecamente ligados. (Machado, 2006: 177).

Terceiro, o comentário de Edgardo Castro (2009: 189):

um modo correto de enfocar o trabalho de Foucault, na condição, no 
entanto, de que não se acentuem demasiadamente tais deslocamentos. 
Por deslocamentos não entendemos abandonos, mas sim extensões, 
ampliações do campo de análise. Com efeito, a genealogia não abando-
nará o estudo das formas de saber (...) mas cada um desses âmbitos será 
reenquadrado em um contexto mais amplo.

Dentre as inúmeras dificuldades referidas, convém, para efeito deste es-
tudo, salientar a seguinte: enquanto, em o Nascimento da Clínica, as rupturas 
mencionadas obedecem, no tempo, às mesmas articulações de As Palavras e as 
Coisas, formando uma série, iniciada com a História da Loucura; na genealogia, 
estes mesmos saberes são apresentados de uma forma muito diferente daquilo 
que podemos considerar história das ciências, pois são questionados do ponto 
de vista da estratégia, do dispositivo. A pesquisa é dirigida pelas noções de 
acontecimento e de campos de força aplicados às formações discursivas. Aí, a 
questão que se coloca é atravessada por uma analítica do poder em sua forma 
de exercício específica a cada época. Neste caso, as cronologias dos disposi-
tivos, continuidades e descontinuidades não obedecem exatamente – nem 
necessitam fazê-lo – aos limites demarcados pela arqueologia.

Contudo, é possível relacionar a biologia estudada pela arqueologia com 
o tratamento da questão da vida do ponto de vista político. Isto porque, ao 
mesmo tempo que podemos ver, em Foucault, uma espécie de afastamento 
da arqueologia, encontramos a possibilidade de sua ligação com a genealogia, 
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justamente, através do conceito de vida. O estudo da constituição das ciências 
da vida em seu nível arqueológico é reabilitado, não sem transformação, é 
claro, pelo projeto genealógico, segundo o qual não há constituição de um 
campo de saber sem novas relações de poder e vice-versa. 

Em História da Sexualidade 1, Foucault mostra que, a partir do século XVIII 
– quando aparece o domínio da biologia como ciência da vida – cada vez mais, 
os mecanismos do poder se dirigem ao corpo, à vida, o que faz proliferar, o 
que reforça a espécie, a saúde e a vitalidade do corpo social, em oposição à 
morte.65 Os novos procedimentos de poder, elaborados durante a época clás-
sica e postos em ação no século XIX, atuam sobre a vida dos indivíduos e das 
populações através da norma, do saber, da disciplina e das regulamentações. 
O poder disciplinar atinge o corpo vivo do indivíduo, com táticas específicas, 
ordenando e, sobretudo, homogeneizando as diferenças humanas.

O poder, na época clássica, marca seu direito sobre a vida pela morte que 
pode exigir, ou melhor, direito de causar a morte ou de deixar viver.

 Por muito tempo, um dos privilégios característicos do poder soberano 
fora o direito de vida e morte. Sem dúvida, ele deriva formalmente da 
velha patria potestas que concedia ao pai de família romano o direito de 
“dispor” da vida de seus filhos e de seus escravos; podia retirar-lhes a 
vida, já que a tinha “dado”. O direito de vida e morte como é formu-
lado nos teóricos clássicos é uma fórmula bem atenuada desse poder. 
(Foucault, 2001a: 127)

Ele se constituía, sobretudo, como direito de apreensão das coisas, de 
confisco do tempo, dos corpos e da vida; culminava com o privilégio de se 
apoderar da vida para suprimi-la. Entretanto, este confisco tende a ser uma 
entre outras funções do poder, cuja função principal passa a ser produzir for-
ças, fazê-las crescer e ordená-las mais do que barrá-las ou destruí-las. O direito 
de morte tenderá, então, a se apoiar nas exigências de um poder que gere a 
vida: “Essa morte, que se fundamentava no direito do soberano de defender 
ou pedir que o defendessem, vai aparecer como o simples reverso do direito 

65 Branco (2009: 288) chama a atenção para a idéia de um biopoder que “representa um acrés-
cimo ao agenciamento entre o judiciário e o saber médico que se consolidou nos fins do 
século XVII. O que foi gerado de fins do século XIX até hoje, segundo Foucault, quando se 
ampliou o raio de ação política do biopoder, é dramático. Pois o exercício do biopoder passa 
a revelar um modo de funcionamento paradoxal: voltado para o controle e gestão de sua 
população e de tudo o que pode ameaçá-la, com epidemias, doenças e até mesmo inimigos 
nacionais, países rivais, a partir do século XX, os regimes passaram a realizar ‘holocaustos 
sobre sua própria população’.” 
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do corpo social de garantir sua própria vida, mantê-la ou desenvolvê-la” (Fou-
cault, 2001a: 128). 

O poder começa a se exercer, positivamente, sobre a vida, empreendendo 
sua gestão, sua majoração, o exercício sobre ela, através de controles precisos 
e regulações de conjunto. As guerras já não se travam em nome do soberano, 
mas em nome de todos – das populações inteiras que são levadas à destruição 
mútua em nome da necessidade de viver. São mortos legitimamente aqueles 
que representam uma espécie de perigo biológico para os outros. No curso 
Em Defesa da Sociedade, Foucault (2002b: 305) afirma que “a morte do outro, 
a morte da raça ruim, da raça inferior (ou do degenerado ou do anormal), é o 
que vai deixar a vida em geral mais sadia; mais sadia e mais pura”.

Foucault ressalta um dos grandes perigos desta forma de poder, que ele 
considera uma das maiores patologias da modernidade, o aparecimento do 
racismo: 

É assim que vocês vêem aparecer algo que vai ser justamente o racismo. 
Retomando, reciclando a forma, o alvo e a própria função do discurso 
sobre a luta de raças, mas deturpando-o, esse racismo se caracterizará 
pelo fato de que o tema da guerra histórica – com suas batalhas, suas 
invasões, suas pilhagens, suas vitórias e suas derrotas – será substituído 
pelo tema biológico, pós-evolucionista, da luta pela vida. Não mais ba-
talha no sentido guerreiro, mas luta no sentido biológico: diferenciação 
das espécies, seleção do mais forte, manutenção das raças mais bem 
adaptadas, etc. (...). Quando o tema da pureza da raça toma o lugar do 
da luta das raças, eu acho que nasce o racismo. (Foucault, 2002b: 95)

Para Foucault, este poder sobre a vida desenvolveu-se, concretamente, em 
duas formas principais e complementares. Primeiramente, o adestramento 
do corpo considerado como máquina, conforme mostra em Vigiar e Punir; 
ampliação de suas aptidões, extorsão de suas forças, crescimento paralelo de 
sua utilidade e docilidade, sua integração de controles eficazes e econômicos. 
É nisto que consiste a anatomopolítica do corpo humano que se caracteriza 
pela ação disciplinar sobre o indivíduo, seu corpo. 

A segunda forma de desenvolvimento foi, a partir do século XVIII, quando 
o poder sobre a vida centrou-se no corpo-espécie, traspassado pela mecânica do 
ser vivo, suporte dos processos biológicos: a proliferação, os nascimentos e a 
mortalidade, o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as 
condições que podem fazê-los variar. Estes processos são assumidos mediante 
uma série de intervenções e controles reguladores, que Foucault chama de 
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biopolítica da população. O seu papel mais importante é garantir, sustentar, 
reforçar, multiplicar a vida e colocá-la em ordem.66

A noção de população como problema econômico e político, como repre-
sentando riqueza, mão-de-obra ou capacidade de trabalho, em equilíbrio, só 
aparece no século XVIII, quando os governos percebem que não têm de lidar, 
apenas, com sujeitos ou povos, mas com um conjunto de variáveis específicas – 
natalidade, fecundidade, saúde ou doença, alimentação, habitação etc. Estas 
variáveis situam-se no ponto de interseção entre os movimentos próprios à 
vida e os efeitos particulares das instituições.

As disciplinas do corpo e as regulações da população constituem dois pólos 
em torno dos quais se organizou o poder sobre a vida, que é considerado por 
Foucault como uma grande tecnologia de poder de duas faces, a anatômica 
e a biológica: 

A instalação – durante a época clássica, desta grande tecnologia de duas 
faces – anatômica e biológica, individualizante e especificante, voltada 
para os desempenhos do corpo e encarando os processos da vida – ca-
racteriza um poder cuja função mais elevada já não é mais matar, mas 
investir sobre a vida... (Foucault, 2001a: 131) 

Trata-se da administração dos corpos, gestão calculista da vida, através de 
técnicas e diversas disciplinas (das escolas, casernas, ateliês), práticas políticas 
e observações econômicas dos problemas de natalidade, longevidade, saúde 
pública, habitação e migração. 

As duas direções ainda aparecem de forma bem separadas no século XVIII. 
A partir do século XIX, o poder transforma-se em agenciamentos concretos – o 
dispositivo da sexualidade, por exemplo, será um deles – que constituirão a 
grande tecnologia do poder no século XX, capaz de majorar as forças, a vida 
em geral, através da inserção controlada dos corpos no aparelho de produção 
e por meio de um ajustamento dos fenômenos de população aos processos 
econômicos. 

66 Foucault salienta a concepção moderna de população como essência natural a ser governada 
pelo Estado: “Existe, pois, uma naturalidade intrínseca à população. E, por outro lado, outra 
característica específica da população é que se produz, entre cada um dos indivíduos e todos 
os outros, toda uma série de interações, de efeitos circulares, de efeitos de difusão que fazem 
que haja, entre um indivíduo e todos os outros, um vínculo que não é o vínculo constituído 
e desejado pelo Estado, mas que é espontâneo. É essa lei da mecânica dos interesses que 
vai caracterizar a população. Naturalidade da população, lei de composição dos interesses 
no interior da população, eis que a população, como vocês estão vendo, aparece como uma 
realidade muito mais densa, espessa, natural, do que aquela série de súditos submetidos ao 
soberano (...)” (Foucault, 2008a: 473). 
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Os rudimentos da anátomo e biopolítica, inventados no século XVIII 
como técnicas de poder presentes em todos os níveis do corpo social e 
utilizadas por instituições bem diversas (a família, o Exército, a escola, 
a polícia, a medicina individual ou a administração das coletividades) 
agiram no nível dos processos econômicos, do seu desenrolar, das for-
ças que estão em ação em tais processos (...) a entrada dos fenômenos 
próprios à vida da espécie humana na ordem do saber e do poder – no 
campo das técnicas políticas. (Foucault, 2001a: 132) 

O homem aprende, explica Foucault, pouco a pouco, o que é ser uma 
espécie viva, num mundo vivo, ter um corpo, condições de existência, proba-
bilidade de vida, de saúde individual e coletiva, forças que podem se modificar 
e um espaço em que se pode reparti-las de modo ótimo. Assim, o biológico 
reflete-se no político: 

Pela primeira vez na história, sem dúvida, o biológico reflete-se no 
político; o fato de viver não é mais esse sustentáculo inacessível que só 
emerge de tempos em tempos, no acaso da morte e de sua fatalidade: 
cai, em parte, no campo de controle do saber e de intervenção do poder. 
(Foucault, 2001a: 134) 

Contudo, Foucault nos adverte para o perigo desta forma de dominação. 
Para ele, não há nada mais tirânico e fatal do que colocar a vida sob o signo 
de uma ciência ou de uma ideologia, ou melhor, de uma exigência de verdade, 
onde o papel do saber não é apenas produção de verdade, mas o exercício de 
poder. Para ele, nas sociedades capitalistas, o poder é negativo e repressivo, 
mas tem uma eficácia produtiva, uma positividade que necessita ser conhecida: 
a da gestão da vida dos indivíduos e das sociedades, para a qual produz uma 
série de saberes específicos, capazes de auxiliar, como dissemos, na função 
de tornar os indivíduos dóceis, do ponto de vista político, e produtivos, do 
ponto de vista econômico.

Surgem, neste ponto, a questão do conceito de vida e a busca das formas 
de problematização que conduziram à interrogação das condições de possibi-
lidade de seu aparecimento, de sua existência. 

Em suma, são duas as formas da investigação foucaultiana da vida de maior 
interesse para os ensaios aqui reunidos, visando ao estudo das formas históricas 
de problematização das ciências da vida. Primeira: a que se estabelece quando 
se institui o nível da arqueologia do saber em que a filosofia e as ciências da 
vida são articuladas; segunda: a forma de problematização genealógica da vida. 
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Dois eixos de hipóteses são tomados como ponto de partida. Um diz respeito 
ao problema arqueológico da ordenação, da representação e da constituição do 
objeto em Descartes e, no limiar da modernidade, em Kant; o outro refere-se 
à análise genealógica da questão da vida do indivíduo e das populações.

As hipóteses do eixo referente à arqueologia são: primeira, o tema da vida e 
sua constituição como objeto é, do ponto de vista da filosofia das ciências, uma 
das mais importantes chaves de interpretação para a determinação histórica das 
condições de possibilidade da formação do saber científico e filosófico sobre a 
vida da modernidade, que, apesar de dirigir-se a um nível mais ‘profundo’ ou 
‘anterior’ ao nível das ciências – o do olhar, de sua articulação com a lingua-
gem, e do saber –, o interesse de Foucault em fazer história das ciências não é 
pequeno, nem sua avaliação das ciências tão negativa quanto parece –, pois, 
na modernidade, ao contrário da filosofia, as ciências lhe parecem escolhas 
originais autônomas. 

De acordo com a definição de Foucault, estas escolhas são originais não 
somente na medida em que são especulativas, pertencentes ao domínio das 
idéias puras, mas também porque delimitam todo um conjunto constituído 
pelo saber humano, as atividades humanas, a percepção, a sensibilidade. Tra-
dicionalmente, elas eram elaboradas pela atividade de uma filosofia autônoma, 
mas, hoje, em sua opinião, acontecem em outras atividades, sejam científicas, 
políticas ou literárias. A avaliação de Foucault, contudo, é muito negativa 
quanto às práticas institucionais vinculadas às ciências da vida. 

A segunda hipótese do eixo referente à arqueologia é que seu interesse 
em analisar as ciências da vida, que se dissipa ao final dos anos 60, não se 
restringe a questões de filosofia e história das ciências, mas, por sua amplitude, 
aprofunda a questão crítica e o diagnóstico do presente, deixando claro o papel 
de Kant para a configuração do saber na modernidade. 

Quanto ao segundo eixo, que diz respeito à análise genealógica da questão 
da vida do indivíduo e das populações, as hipóteses que o conduzem são tam-
bém duas: 1) há uma descontinuidade na trajetória da pesquisa de Foucault 
entre a arqueologia e a genealogia e, apesar desta descontinuidade, é possível 
isolar o conceito de vida em toda a sua obra e apontar elementos que a atra-
vessam, permitindo caracterizá-la como um deslocamento no pensamento; 
2) este conceito é estabelecido por meio do cruzamento de sua dimensão 
biológica com a política, conferindo-lhes sentidos diferentes correspondentes 
aos dois níveis de análise. 
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