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 É, sem dúvida, importante a referência de Foucault à estranheza que o 
texto de Borges sobre uma certa enciclopédia chinesa suscita.67 Foucault trans-
forma a surpresa em crítica demolidora das evidências atribuídas aos saberes e 
às práticas científicos e institucionais com os quais convivemos muitas vezes, 
há séculos, sem questionarmos sua necessidade. Assim, ele salienta o mal-estar 
diante do Outro, evidenciando-lhe o caráter arbitrário; ao mesmo tempo, e às 
avessas, aponta a arbitrariedade do Mesmo – da Razão. 

Na enciclopédia chinesa há desordem, há fragmentos de um grande núme-
ro de ordens possíveis, que permanecem numa dimensão heteróclita, sem lei 
(sem ordem) nem geometria (espaço). Borges mostra a desconcertante atopia e 
afasia da enciclopédia fictícia, que fere a prática milenar do Mesmo e do Outro. 
Ali, é impossível pensar um solo comum necessário para estabelecer ligações 
entre os seres classificados (fantásticos, desenhados, pertencentes ao Imperador 
etc.); é impossível encontrar um solo comum que permita a justaposição ou a 
ordenação racional dos seres. A desordem é o limite da Razão, o Outro. 

Diante do texto de Borges, o que mobiliza Foucault não são as distorções 
da classificação, mas a suspeita de que existe uma desordem pior do que a 
incongruência de uma aproximação que não convém. Esta suspeita o conduz 
a levantar um conjunto de questões históricas: qual o solo comum a partir 
do qual podemos classificar? Através de que ordem adquiriu-se o hábito de 

67 Foucault (2002a: IX) transcreve: “os animais se dividem em: a) pertencentes ao Imperador, 
b) embalsamados, c) aprisionados, d) porcos de leite, e) sereias, f) fabulosos, g) cães em liber-
dade, h) incluídos na presente classificação, i) que se agitam como loucos, j) inumeráveis, k) 
desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo, l) etc., m) que acabam de quebrar 
a casca, n) que de longe parecem moscas”. 
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distribuir as coisas e os seres? Que modalidades da ordem foram reconheci-
das, estabelecidas, entrelaçadas com o espaço e o tempo para formar a base 
positiva de nossos conhecimentos? Quais as condições de possibilidade dos 
conhecimentos e teorias? Segundo que espaço de ordem se constituíram os 
saberes? Sobre o fundo de qual a priori histórico,68 de qual positividade a ordem 
é pensada numa determinada época? 

Nesta investigação, em primeiro lugar, interessa a afirmação foucaultiana 
de um domínio ou espaço intermediário, obscuro, confuso, difícil de analisar, 
que manifesta a experiência da ordem e seus modos de ser. Tal domínio é an-
terior às palavras, às percepções e aos gestos, e só existe na grade de um olhar, 
de uma atenção, de uma linguagem. Na episteme clássica, o quadro é a configu-
ração de um espaço comum “que permite ao pensamento operar com os seres 
uma ordenação, uma repartição em classes, um agrupamento nominal, pelo 
que são designadas suas similitudes e suas diferenças – lá onde, desde o fundo 
dos tempos, a linguagem se entrecruza com o espaço” (Foucault, 2002a: XII).  
Na episteme moderna, o espaço comum vai ter outra configuração. 

A originalidade das análises foucaultianas da noção de experiência da 
ordem e sua relação com o conceito de vida, com os saberes da vida e os efei-
tos de poder a ele relacionados é, sem dúvida, de grande importância tanto 
em termos de metodologia, quanto de seus conteúdos; interessa, portanto, o 
modo pelo qual Foucault os analisa e a maneira pela qual a arqueologia – que 
se dirige à vida, através da pesquisa situada no nível do saber – se articula com 
a genealogia69 – que considera a vida do ponto de vista político, ao indagar as 
correlações de forças e as formas de poder que se relacionam com os saberes 
da vida. 

Ao apontar dois “modos de ser da ordem”, em As Palavras e as Coisas, a 
análise de Foucault traça uma ruptura entre os séculos XVIII e XIX. Analisam-
se, aí, compatibilidades e incompatibilidades entre a disposição clássica da 
ordem e a nova disposição da ordem na modernidade, quando o quadro 

68 Embora Foucault busque uma descrição das condições a priori de emergência dos enunciados, 
não se trata de condições transcendentais formais. Seria inexato conceber este a priori histórico 
como um a priori formal, e, ainda que histórico, por ter surgido num dado momento, fosse 
imóvel e vazio. 

69 Conforme ressalta Machado, o termo genealogia foi introduzido em Vigiar e Punir, e é nesse 
texto que seu sentido aparece mais claramente. O termo refere-se à idéia de que a questão 
central de suas pesquisas é o poder como instrumento de análise capaz de explicar a produção 
dos saberes. A genealogia é uma análise histórica das condições políticas de possibilidade dos 
discursos. Machado e, como ele mesmo assinala, François Ewald (1978) consideram haver 
uma ruptura entre a arqueologia e a genealogia.
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(espacial) deixa de ser o lugar de todas as ordens possíveis, a matriz de todas as 
relações, a forma de distribuição de todos os seres, tornando-se apenas “uma 
película de superfície”. 

Foucault procura determinar o a priori histórico que, em cada época, recor-
ta o campo de saber possível da experiência, define o modo de ser dos objetos 
que nela aparecem, arma o olhar cotidiano de poderes teóricos e define as 
condições em que é possível fazer um discurso reconhecido como verdadeiro. 
No século XVIII, quando a positividade do saber é marcada pelas pesquisas 
e pelos debates científicos sobre a existência dos gêneros e a estabilidade das 
espécies, o modo de conhecer se define por sua atividade de organizar os ele-
mentos visíveis, de definir as variáveis da descrição e de constituir um espaço 
de vizinhanças, em que todo indivíduo pode ser ordenado. 

Ele rejeita as explicações, geralmente assumidas pelas histórias das idéias, 
é importante insistir, que atribuíram o surgimento da biologia à descoberta de 
um novo objeto de curiosidade – a vida com seus problemas e as discussões 
que ela suscita. A este fenômeno elas atribuíram um certo número de causas 
e diversas manifestações essenciais. O problema crucial destas histórias reside 
em seu próprio objetivo:

Pretende-se fazer histórias da biologia no século XVIII; mas não se tem 
em conta que a biologia não existia e que a repartição do saber que 
nos é familiar há mais de 150 anos não pode valer para um período 
anterior. E que se a biologia era desconhecida, o era por uma razão bem 
simples: é que a própria vida não existia. Existiam apenas seres vivos e 
que apareciam através de um crivo do saber constituído pela história 
natural. (Foucault, 2002a: 174) 

A análise arqueológica busca explicar a positividade que constitui a 
história natural de um modo totalmente diferente. As pesquisas das desco-
bertas científicas não dão conta, segundo Foucault, das séries de operações 
complexas que a ciência recobre, ao introduzir a possibilidade de um orde-
namento constante num conjunto determinado de representações. No nível 
arqueológico, a história natural corresponde à constituição de um domínio 
de empiricidade que pode ser ordenado e descrito, espacialmente, através 
do quadro. Já a biologia corresponde ao estabelecimento de um domínio 
de empiricidade que pode ser descrito, não mais através do quadro, mas de 
acordo com sua historicidade. O saber muda de natureza e de forma; mas, 
para ele, isto não se deve a uma retificação dos métodos, nem a uma melhor 
aproximação de seu objeto, nem a melhores modelos de formalização. Não 
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se trata de uma passagem dos saberes de uma pré-história para uma espécie 
de auto-análise da razão, ou de seu progresso. Isto porque o processo de 
transformação dos saberes deve-se a uma nova organização epistemológica; 
a questão do progresso das ciências não se aplica à investigação dirigida às 
diferentes configurações do saber.

É preciso lembrar que a obra de Foucault permite ver, conforme já ressal-
tado, que esta questão da vida se coloca em termos de uma genealogia, a partir 
da afirmação de que as ciências biológicas se articulam com outros campos 
de saber e de práticas (pedagógicos, militares, industriais, médicos) e com as 
relações de forças, incidindo sobre a vida dos indivíduos e das populações. 
O nível biológico e o histórico se ligam, de acordo com uma complexidade 
crescente, à medida que são desenvolvidas tecnologias modernas de poder que 
têm por alvo a vida. Foucault aponta descontinuidades não só entre a episteme 
clássica e a moderna, mas também entre as formas de poder exercidas na época 
clássica e as desenvolvidas na época moderna. 

No nível genealógico, as descontinuidades vão ser traçadas de acordo 
com as condições de possibilidade da constituição dos diferentes modos de 
relação que se estabelecem entre os saberes e as formas de exercício de poder. A 
partir do final do século XVIII, se constitui o que Foucault chama de modelo 
estratégico do poder, cujo objetivo é a normalização.70 Sua eficácia deve-se ao 
entrecruzamento das tecnologias do poder disciplinar com as do biopoder, 
da disciplina com a norma. 

A disciplina se dirige aos indivíduos, a seus corpos, com táticas cujo 
objetivo é maximizar sua docilidade e utilidade, através da ordenação das 
multiplicidades humanas. As práticas da época moderna são tomadas por 
Foucault como produtos de uma confluência de tecnologias desenvolvidas para 
racionalizar a polícia das populações, de modo que governar implicará produzir 
e recorrer a novas tecnologias e a saberes que auxiliem na função de gerir a 
vida da população: “um poder destinado a produzir forças, a fazê-las crescer e a 
ordená-las mais do que a barrá-las, dobrá-las ou destruí-las” (Foucault, 2001a: 128). 
É o que Foucault (2001 a: 130) denomina biopoder: um poder, cujo “papel 
mais importante é o de garantir, sustentar, reforçar, multiplicar a vida e pô-la 
em ordem”. Em História da Sexualidade 1, pode-se ver que, a partir do século 

70 De acordo com Castro (2009: 309): “É necessário ressaltar que a descrição de Foucault refere-se 
a uma sociedade de normalização, não a uma sociedade normalizada. A normalização descreve 
o funcionamento e a finalidade do poder. A realização de tal objetivo, no entanto, ainda que 
tenha alcançado uma extensão notável, nem por isso é hegemônica; deve-se enfrentar com 
os movimentos de luta e questionamento”. 
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XVIII, cada vez mais, os mecanismos de poder se dirigem à vida, ordenando as 
diferenças humanas. Neste sentido, há um crescente ordenamento, em todas 
as esferas do social, sob o pretexto de desenvolver o bem-estar.

Quanto a estes dois sentidos, é preciso ressaltar dois aspectos importantes. 
Primeiro, a amplitude da tese da inexistência da noção biológica de vida e das 
ciências da vida, até o século XIX. Segundo, a assustadora abrangência atribuída 
aos poderes exercidos em nossa sociedade, ao se articularem com os saberes que 
ordenam as multiplicidades no plano da vida dos indivíduos e das populações, 
através de meticulosas e generalizadoras estratégias de dominação. 

Foucault analisa a experiência da ordem na episteme ocidental, traçando 
uma descontinuidade entre a episteme da Renascença e a da época clássica, e 
entre esta e a da época moderna.

No início do século XVII, nesse período que chamam barroco, o pen-
samento cessa de se mover no elemento da semelhança. A similitude 
não é mais a forma do saber, mas antes a ocasião do erro, o perigo ao 
qual nos expomos quando não examinamos o lugar mal esclarecido das 
confusões. ‘É um hábito muito freqüente’, diz Descartes nas primeiras 
linhas do Regulae, ‘quando se descobrem algumas semelhanças entre 
duas coisas, atribuir tanto a uma como a outra, mesmo sobre pontos 
em que elas são na realidade diferentes, aquilo que se reconheceu como 
verdadeiro somente para uma das duas’. (Foucault, 2002a: 70) 

As figuras rigorosas da similitude vão ser esquecidas. Foucault reconhece 
as dificuldades para demarcar as descontinuidades entre dois domínios do 
pensamento, pois todo limite é um corte arbitrário num conjunto indefini-
damente móvel. A seu ver, para recortar um período e estabelecer, em dois 
pontos do tempo, rupturas simétricas, fazendo aparecer entre elas um sistema 
contínuo e unitário, seria necessário, antes de mais nada, responder às seguintes 
questões: De onde viria sua constituição? A que regime poderiam obedecer, ao 
mesmo tempo, sua existência e seu desaparecimento? Se tem em sua própria 
existência a lei de sua coerência, de onde pode vir o estranho que justificaria 
a recusa do primeiro? Como um pensamento pode se esquivar diante de outra 
coisa diferente de si mesmo? O que quer dizer, de um modo geral, não mais 
poder pensar um pensamento, e inaugurar um pensamento novo? 

A descontinuidade é definida como o fato de que, em alguns anos, uma 
cultura deixa de pensar como havia feito até então, e se põe a pensar outra 
coisa e de outro modo, abrindo, a partir de uma erosão de causa externa, 
um espaço que é, para o pensamento, um outro lado. No início, a análise 
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arqueológica tem de acolher as descontinuidades, ainda obscuras, na ordem 
empírica evidente em que aparecem. Somente ao longo da análise, elas podem 
ser determinadas com maior precisão. 

Para a arqueologia, interessam as descontinuidades que configuram e 
delimitam a episteme clássica, cuja figura mais representativa é o pensamento 
de Descartes. O que torna possível, em seu conjunto, o conhecimento clás-
sico é a maneira específica como se relaciona com a experiência da ordem.  
As Palavras e as Coisas é uma análise histórica desta experiência.71 

Foucault analisa não somente de que maneira nossa cultura manifestou 
que há ordem, mas a que modalidades de ordem as trocas deviam suas leis, os 
seres vivos suas regularidades, as palavras seu encadeamento e valor representa-
tivo. Ele indaga de que maneira as modalidades da ordem foram reconhecidas 
como positivas para os conhecimentos da gramática e da filologia, da história 
natural e da biologia, do estudo das riquezas e da economia. 

De acordo com Foucault (2002a: XVIII), a cultura determina os códigos 
da ordem, uma vez que “em toda cultura há, entre o uso dos códigos ordena-
dores e as reflexões sobre a ordem (ciência e filosofia), a experiência da ordem 
e de seus modos de ser. Entre o olhar codificado da cultura e o conhecimento 
da reflexão filosófica e científica, encontra-se esta região mediana – da ex-
periência da ordem – cujo papel é intermediar e liberar a ordem em seu ser 
puro, instaurando um novo solo epistemológico, condição de possibilidade 
da representação. 

Em outras palavras, de um lado, temos o que Foucault chama de região 
da cultura, em que a ordem é dada por códigos ordenadores espontâneos, 
valorativos e imediatos; de outro, temos o pensamento. Entre os dois há 
uma região mediana – a da experiência da ordem, situada, portanto, entre 
o imediato e espontâneo da cultura e o mediato do pensamento. O saber se 
desdobra, passando de uma região à outra, através de dois distanciamentos: 
o primeiro corresponde a um afastamento da região do imediato da cultura, 
que opera um distanciamento em relação a si mesma, permitindo-lhe ver-se a 

71 Branco (2009: 283) destaca hipóteses deste livro: “1) todo pensamento, toda prática, toda 
fala de uma época são coordenadas, em último caso, por um conjunto pequeno e restrito 
de idéias fundamentais, que o pensador francês intitula por enunciados, e que constituem 
verdadeiras matrizes anônimas de toda a intelecção deste tempo determinado; 2) os enuncia-
dos situam-se numa região mediana entre a teoria e a experiência, e determinam estes dois 
campos; 3) tais matrizes enunciativas sofrem grandes transformações de tempos em tempos, 
e modificam toda a configuração de saber, o que faz com que, entre as épocas, diferentes 
camadas de discursos e práticas se superponham (uma vez que são produtos da influência 
de diferentes matrizes enunciativas), o que torna possível que se faça, posteriormente, uma 
arqueologia do saber”.
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si mesma e liberar o “ser bruto” da ordem, seu “ser puro” da ordem, condição 
arqueológica de possibilidade dos saberes da época clássica. O segundo dis-
tanciamento opera uma dobra do pensamento sobre si mesmo, instaurando 
a explicação, a crítica e a reflexão; a ciência e a filosofia são fruto desta dobra. 
Elas explicam por que há ordem, reconhecem e criticam o ser da ordem, 
determinando o solo positivo, reconhecido, das interpretações e das teorias, 
sua positividade. 

Descartes representa a novidade do pensamento na época clássica ao 
universalizar o ato da comparação – todo conhecimento, afirma ele, é obtido 
pela comparação de duas ou várias coisas entre si – que depende, em última 
instância, da ordem. No cartesianismo, existem duas formas de comparação: 
a da medida e a da ordem. Podemos medir grandezas ou multiplicidades, 
quer dizer, grandezas contínuas ou descontínuas; mas, nos dois casos, a ope-
ração de medir supõe que consideremos, antes de mais nada, o todo e que o 
dividamos em partes. Compará-las exige que as analisemos, a partir de uma 
unidade comum. A comparação efetuada pela medida se relaciona com as 
relações aritméticas de igualdade e de desigualdade. A medida permite analisar 
o semelhante, segundo a forma calculável da identidade e da diferença. 

Quanto à ordem, ela se estabelece, no cartesianismo, sem referência a 
uma unidade exterior: “reconheço, com efeito, qual é a ordem entre A e B sem 
nada considerar senão esses dois termos extremos”; só podemos conhecer a 
ordem das coisas “na sua natureza isoladamente”, separando a mais simples, 
depois a mais próxima, para que possamos aceder, necessariamente, e por 
graus, às coisas mais complexas. Enquanto a comparação por medida exige, 
primeiramente, uma divisão, depois, a aplicação de uma unidade comum, a 
comparação por ordem é um ato simples, que permite passar de um termo a 
outro, em seguida, a um terceiro, e assim sucessivamente, através de um movi-
mento “absolutamente ininterrupto” (Descartes apud Foucault, 2002a: 73). 

O primeiro termo da série é uma natureza que pode ser intuída de modo 
independente, os outros termos são estabelecidos de acordo com diferenças 
crescentes, segundo graus, a partir dos elementos mais simples. Ora, pode-
mos reunir a medida das grandezas (continuidades) e das multiplicidades 
(descontinuidades) através da ordenação, pois os valores da aritmética são 
sempre ordenáveis segundo uma série. A multiplicidade das unidades pode, 
então, “dispor-se segundo uma ordem tal que a dificuldade, que pertence ao 
conhecimento da medida, acabe por depender somente da consideração da 
ordem” (Descartes apud Foucault, 2002a: 74). 
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A crítica cartesiana da semelhança abandona o pensamento do século 
XVI; ela não consiste numa inquietação renascentista do pensamento diante 
de si mesmo que começa a se desvencilhar de suas figuras mais familiares; ela 
se constitui pela exclusão da semelhança como experiência do saber e pela 
denúncia de seu caráter confuso que precisa ser analisado em termos de identi-
dades e diferenças, de medidas e ordem. Se Descartes recusa a semelhança, não 
é excluindo do pensamento racional o ato da comparação, nem procurando 
limitá-lo, mas, ao contrário, universalizando-o e dando-lhe sua forma mais pura. 
Foucault mostra que, segundo Descartes, é pela comparação que encontramos a 
figura, a extensão, o movimento e outras semelhanças – quer dizer, as naturezas 
simples – em todos os sujeitos em que podem se apresentar. 

Foucault desenvolve este argumento a partir da análise de um aspecto 
da teoria do conhecimento formulada por Descartes. Numa dedução do tipo 
“todo A é B, todo B é C, então A é C”, é claro que o espírito “compara entre 
si o termo procurado e o termo dado, a saber A e C, através dessa relação 
segundo a qual um e outro são B”. Por conseguinte, se se coloca de lado a 
intuição de uma coisa isolada, pode-se dizer que todo conhecimento “se ob-
tém pela comparação de duas ou várias coisas entre si” (Foucault, 2002a: 72).  
Contudo, só há conhecimento verdadeiro ou por intuição, quer dizer, por um 
ato singular da inteligência pura e atenta, ou por dedução, que liga as evidências 
entre si. Mas como a comparação, exigida para quase todos os conhecimentos 
e que, por definição, não é uma evidência isolada nem uma dedução, pode-
rá, na episteme clássica, autorizar um pensamento verdadeiro? Esta questão 
será fundamental, pois “quase todo o trabalho da razão humana consiste, 
sem dúvida, em tornar essa operação possível” (Descartes apud Foucault,  
2002a: 72). Deixando de lado o caso da intuição, o conhecimento é, de modo 
geral, um ato de comparação. A comparação, na episteme clássica, não tem a 
função de revelar a ordem do mundo, mas se faz segundo a ordem do pensa-
mento e indo, diretamente, do simples ao complexo, sem relação com o real. 
Portanto, conhecer é comparar; comparar é ordenar; como a ordenação se 
funda na ordem racional, conhecer é analisar. 

Pode-se ver em As Palavras e as Coisas, que toda a episteme da cultura 
ocidental se encontra, assim, modificada em suas disposições fundamentais 
a partir de Descartes que inaugura a episteme clássica.72 Mais tarde, Foucault 

72 Enquanto o saber da episteme da Renascença se constitui pelo ato de estabelecer analogias 
entre as coisas e as palavras (as coisas são signos a serem interpretados), o saber da episteme 
clássica se constitui pela ordenação em quadros das identidades e diferenças, no nível da 
representação (a idéia se relaciona a outra idéia e não à coisa).
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mostrará a ruptura entre a episteme clássica e a moderna, conforme já as-
sinalado. Esta ruptura é traçada sob a insígnia da rejeição foucaultiana às 
histórias das idéias, pois elas denominam esta época de racionalista, dizem 
que o século XVII marca o desaparecimento de velhas crenças e a entrada 
da natureza na ordem científica, definem o racionalismo clássico pela 
tentação de tornar a natureza mecânica e calculável, ressaltam o esforço de 
matematização da natureza (constante e contínuo na astronomia e em parte 
da física, esporádico nos outros domínios) e as interpretações mecanicistas. 
Porém, nada disto esclarece o que ocorreu. Nenhuma destas explicações 
deve ser confundida com a relação que todo saber clássico, em sua forma 
mais geral, mantém com a mathesis, compreendida como ciência universal 
da medida e da ordem. 

O fundamental, para a episteme clássica, não é nem o sucesso ou o fracasso 
do mecanicismo, nem o direito ou a impossibilidade de matematizar a nature-
za, mas a relação com a mathesis, que, até o final do século XVIII, permanece 
constante e inalterada. Esta relação apresenta duas características essenciais. A 
primeira é que as relações entre os seres serão pensadas sob a forma da ordem 
e da medida, mas com um desequilíbrio fundamental, pois é sempre possível 
reduzir os problemas da medida aos da ordem. É por isso que a relação de todo 
conhecimento com a mathesis se dá com a possibilidade de estabelecer entre 
as coisas, mesmo não mensuráveis, uma sucessão ordenada. É neste sentido 
que, ao conhecimento, se atribui um valor de método universal. Durante a 
época clássica, estabeleceu-se o projeto de um método universal de análise 
para produzir certezas perfeitas, através da ordenação das representações e 
dos signos, capaz de espelhar a ordem do mundo e do ser, que, por sua vez, 
tinha uma ordem universal. O método universal de análise poderia dispor, 
de um modo claro e progressivo, as representações que nos dariam a imagem 
da verdadeira ordem do mundo. 

A segunda característica é que esta relação com a mathesis como ciência 
geral da ordem não significa uma absorção do saber pelas matemáticas, 
nem o fundamento nelas de todo conhecimento possível. Ao contrário, 
em correlação com a mathesis, aparece, de acordo com Foucault, um certo 
número de domínios empíricos que ainda não haviam sido formados. Em 
nenhum destes domínios é possível encontrar traços de mecanicismo nem 
de matematização; no entanto, todos se constituíram sobre o fundo de uma 
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ciência possível da ordem.73 Foi a partir dela que apareceram as novas empiri-
cidades da época clássica: a gramática geral, a história natural e a análise das 
riquezas, ciências da ordem no domínio das palavras, dos seres e das neces-
sidades, respectivamente. O projeto de uma ciência geral da ordem, a teoria 
dos signos para analisar a representação e a disposição em quadros ordenados 
das identidades e diferenças constituem um novo espaço de empiricidade na 
época clássica.

Quando se trata de naturezas simples, é a uma mathesis, cujo método 
universal é a álgebra, que se recorre na época clássica. Quando se trata de 
ordenar naturezas complexas (as representações em geral, tal como se dão na 
experiência), é preciso constituir uma taxonomia e, para fazê-lo, instaurar um 
sistema de signos. Os signos são para a ordem das naturezas compostas o que a 
álgebra é para as naturezas simples. Mas, na medida em que as representações 
empíricas devem poder ser analisadas como naturezas simples, a taxonomia 
começa a se relacionar, inteiramente, à mathesis; em troca, como a percepção 
das evidências é apenas um caso particular da representação em geral, podemos 
dizer que a mathesis é apenas um caso particular da taxonomia. 

Por toda a episteme clássica, o espaço do quadro foi percorrido, sem cessar, 
desde as formas calculáveis da ordem até as análises das representações mais 
complexas. Para estabelecer o grande quadro das espécies, dos gêneros e das 
classes, foi necessário que a história natural utilizasse, criticasse, classificasse 
e, finalmente, reconstituísse uma linguagem, cuja condição de possibilidade 
residisse, exatamente, na continuidade da natureza. As coisas e as palavras são 
rigorosamente entrecruzadas no quadro; tanto é assim que a natureza só se 
mostra através da grade das denominações, sem tantos nomes, ficaria muda e 
invisível. Eis porque a história natural não pode, para Foucault – e esta é uma 
das teses principais de As Palavras e as Coisas – se constituir como biologia: até 
o final do século XVIII, com efeito, a vida não existe; apenas os seres vivos, que 
formam uma ou, antes, diversas classes na série de todas as coisas do mundo. 
Só podemos falar de vida na época clássica como de um caráter – no sentido 
taxonômico – na distribuição universal dos seres. 

73 Machado (1981: 137) assinala a originalidade dessa interpretação: “a história natural não 
escapava dos princípios estabelecidos por Descartes, nem revelava uma insuficiência en-
quanto saber: tinha um lugar determinado na configuração dos saberes clássicos, que são 
fundamentalmente conhecimentos da ordem. Só que essa ordenação pode se realizar tanto 
através de uma mathesis, em sentido estrito – isto é, o conhecimento das igualdades e das 
desigualdades, que tem validade quando se trata de natureza simples (...) e que tem como 
instrumento a álgebra – quanto de uma taxonomia, isto é, que deve ser exercido enquanto 
se trata de naturezas complexas, (...) cujo método não é mais matemático, mas o próprio 
sistema de signos da linguagem natural”.
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Habitualmente, os seres da natureza são divididos em três classes: os 
minerais, os vegetais, os animais. Quanto à vida, afirma Foucault, pode-se 
fazê-la deslizar pelas três. A vida é uma categoria que, como todas as outras, 
está sujeita a imprecisões, quando se quer fixar suas fronteiras. Mas o corte 
entre o vivo e o não-vivo não é um problema da episteme clássica. O naturalista 
é o homem do visível estruturado e da denominação, não da vida. A história 
natural não pode ser ligada a uma filosofia da vida; ela está ligada à teoria das 
palavras. De acordo com Foucault, a noção de vida só aparece na história do 
pensamento, no início do século XIX. Vida, trabalho e linguagem são as três 
novas empiricidades da episteme moderna. O final do século XVIII marca o 
aparecimento de uma nova maneira de conhecer, que divide, mais uma vez, 
a episteme do mundo ocidental. O pensamento moderno se caracteriza pela 
síntese e pela impossibilidade de fundá-la no espaço da representação, sem, 
contudo, abandoná-la inteiramente.

Através do recuo histórico para determinar as condições de possibilidade 
do surgimento da episteme moderna, Foucault chega à descontinuidade no 
modo de ser da ordem, marcando o aparecimento de uma nova positividade 
no espaço geral do saber, no final do século XVIII. Nesta passagem, o papel 
da representação muda: 

A análise pode mostrar a coerência que existiu, ao longo de toda a 
idade clássica, entre as leis da representação e as da linguagem, as das 
ordens naturais e as da riqueza e do valor. É esta configuração que, a 
partir do século XIX, muda inteiramente; a teoria da representação 
desaparece como fundamento geral de todas as ordens possíveis; a 
linguagem como quadro espontâneo e esquadrinhamento primeiro das 
coisas, como terreno indispensável entre a representação e os seres, se 
apaga. (Foucault, 2002a: XX) 

É quando as coisas obedecem às leis de seu próprio devir e não mais 
às leis da representação. À medida que as coisas se voltam sobre si mesmas, 
sobre sua própria historicidade, buscando seu princípio de inteligibilidade e 
abandonando o espaço da representação, o homem aparece, pela primeira vez, 
no campo do saber ocidental, constituindo-se, então, as ciências do homem. 
Mas o homem só aparece, indiretamente, como um dilaceramento na ordem 
das coisas, cuja configuração Foucault analisa, a partir das três empiricidades 
próprias à episteme moderna: a vida (do homem que vive), a linguagem (do 
homem que fala) e o trabalho (do homem que trabalha). Enquanto é a re-
presentação que o homem faz dos objetos empíricos que constitui o objeto 
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das ciências do homem, são os mecanismos, os funcionamentos econômicos, 
biológicos e filológicos que constituem os objetos das ciências empíricas. Os 
homens constroem representações sobre a vida, o trabalho e a linguagem por 
que vivem, trabalham e falam. 

A pesquisa arqueológica desenvolvida em As Palavras e as Coisas é uma 
história da ordem que busca o fundo segundo o qual nós pensamos numa 
determinada época. Do ponto de vista da ordem, o fundo segundo o qual 
pensamos hoje não tem o mesmo modo de ser dos clássicos. A quase con-
tinuidade no nível das idéias e dos temas destas duas épocas – a clássica e a 
moderna – é apenas um efeito de superfície; no nível arqueológico, afirma 
Foucault, vemos que a modalidade da ordem foi profundamente alterada. É 
a partir desta alteração que vamos conhecer o conceito de vida. 

Os limites temporais da história arqueológica são marcos traçados a partir 
dos princípios de organização dos discursos, através do estabelecimento da 
ordem interna constitutiva dos saberes em sua positividade; Foucault o faz, 
concebendo a episteme como critério desta organização dos discursos. É neste 
sentido que as análises arqueológicas permitem analisar compatibilidades e 
incompatibilidades entre saberes, a partir da configuração de suas positividades. 
No nível arqueológico, conforme afirma Foucault, o sistema das positividades 
mudou, de uma forma maciça, na passagem do século XVIII para o século XIX. 
Para ele, foi possível, através da arqueologia, definir sistemas de simultaneidade 
e uma série de mutações suficientes e necessárias para circunscrever o início 
de uma positividade, de uma série de descontinuidades. 

O pensamento de Kant representa esta nova forma. A crítica kantiana mar-
ca o aparecimento das sínteses objetivas e da analítica da finitude, colocando 
em questão o próprio espaço da representação. Sua filosofia transcendental 
toma o sujeito como o fundamento de toda síntese possível, assinalando os 
limites da representação. Em Kant, é clara a separação entre o empírico e o 
transcendental, pois o sujeito – condição a priori de possibilidade de todo 
conhecimento – que não é empírico, não se dá à experiência. No final do 
século XVIII, o abandono do espaço da representação transforma o saber, 
possibilitando o surgimento do conhecimento como síntese objetiva, em que 
se constituem as ciências empíricas. A biologia surge como conhecimento 
sintético – e não analítico – da vida. Tal mudança é atribuída à nova confi-
guração da coerência interna da episteme. Foucault se dedica a comparar suas 
duas configurações arqueológicas. Quanto à questão da vida, veremos uma 
descontinuidade que estabelece uma profunda mudança na forma do saber, 
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a partir da qual devemos caracterizá-lo em dois sistemas que podemos esque-
matizar do seguinte modo: 

1) Época Clássica (século XVI – até final do século XVIII): o saber sobre 
os seres naturais é a história natural que estabelece ordens, a partir da coerên-
cia interna entre as leis da teoria da representação e as das teorias da história 
natural; os elementos a ser ordenados são os caracteres taxonômicos definidos 
por sua forma visível. A principal ferramenta que permite o desenvolvimento 
do método de ordenação é o signo. A função do pesquisador consiste em fazer 
uma descrição artificial daquilo que se vê, através da criação de uma linguagem 
artificial e uma ordem convencional dos signos. Todo saber se organiza, em 
última instância, em termos de uma ordenação.

Com Descartes, desenvolve-se o princípio da comparação por identidade e 
diferenças e o princípio da correta ordenação dos elementos (do mais simples 
ao mais complexo); a ferramenta privilegiada será o signo; o papel do homem 
será esclarecer a ordem do mundo, através da análise das representações. O 
conhecimento será vinculado a um quadro, considerado o lugar de todas as 
ordens possíveis, a matriz de todas as relações, a forma de distribuição de to-
dos os seres; o quadro constitui a ordem que se oferece ao olhar de superfície 
permitindo operar um esquadrinhamento permanente das distinções. A partir 
do momento em que se considerou garantido que a linguagem, por sua própria 
natureza, torna possível a representação, a função do homem de relacionar as 
representações e as coisas não é mais problematizada. 

2) Época Moderna (a partir do final do século XVIII – início do século 
XIX): inaugurada com Kant e a filosofia do sujeito, a partir da qual o homem 
será sujeito e objeto ao mesmo tempo. Coloca-se a questão da finitude: o 
homem será conhecido pela sua finitude, porque é um ser finito; aquele 
que passa e perde sua vida escapando da iminência da morte. Agora, já não 
importa tanto a análise das representações; o quadro será apenas uma “pelí-
cula de superfície”, apenas um “brilho superficial sobre a profundidade”. O 
que vai aparecer é a obrigação de abrir, para além do sujeito e do objeto, os 
“quase-transcendentais” – que são a vida, o trabalho e a linguagem –, aos quais 
correspondem, respectivamente, a biologia, a filologia e a economia. Foucault 
aponta, assim, uma descontinuidade em relação à história natural, à gramática 
e à análise da riqueza e do valor que se constituem na episteme clássica. 

A biologia estuda os órgãos e as funções a partir não mais da representação, 
mas de uma coerência entre a historicidade e as teorias das ciências empíricas. 
Ao abandonar o espaço visível de representação, esta nova disposição do saber 
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tem, como princípio de inteligibilidade, o devir. Suas diferentes disposições 
aparecem nos trabalhos de investigação da natureza de Jussieu, naturalista clás-
sico e nos trabalhos de investigação da vida de Cuvier, biólogo moderno. 

Jussieu procede através de uma classificação rigorosa, de acordo com as 
regras de subordinação dos caracteres; uma classificação unidimensional (uni-
dade de plano) que estabelece identidades e diferenças justapostas, de modo 
que o Mesmo e o Outro. pertencem ao mesmo espaço. Nele, as variáveis são 
independentes e percorridas pela linguagem e pelo olhar de superfície. A vida 
aparece como um recorte, uma simples fronteira classificatória. O importante 
é o ser vivo considerado como localidade da classificação para estabelecer uma 
grande ordem natural. Trata-se de uma noção taxonômica dos seres vivos que 
formam um conjunto contínuo. A disposição epistemológica, desenhada pelo 
quadro, e seu espaço contínuo são fundamentais. No quadro, o devir só pode 
ocupar um lugar intermediário e mensurável pelas exigências do conjunto. A 
teoria da história natural não pode ser dissociada da teoria da linguagem. Isto 
porque, em sua disposição fundamental, este saber ordena o conhecimento 
dos seres de acordo com a possibilidade de representá-los num sistema de 
nomes. A história natural é contemporânea da linguagem – bem construída 
e, sobretudo, universalmente válida; ela pertence ao mesmo nível do jogo 
espontâneo que analisa as representações na lembrança, fixa seus elementos 
comuns, estabelece signos a partir deles e impõe nomes. Classificar e falar se 
originam no mesmo espaço aberto pela representação. 

No final do século XVIII, uma nova configuração aparecerá abalando 
o velho espaço da história natural. Por um lado, a crítica se desloca e se des-
prende do solo onde havia nascido. Kant, ao isolar a causalidade, ao invés de 
estabelecer relações de identidade e diferença no contínuo das similitudes, 
faz aparecer o problema inverso da síntese do diverso. 

Assim, a questão da crítica reporta o julgamento, a existência e o gênero, 
obtidos pela análise das representações, à possibilidade de ligar as represen-
tações entre si, à possibilidade do direito de nomear como fundamento da 
articulação nominal da proposição com o verbo. Deste modo, Kant generaliza 
a crítica, dirigindo sua investigação às condições de possibilidade de todo 
conhecimento. Em contrapartida, a vida torna-se autônoma com relação aos 
conceitos da classificação, escapando da relação que, no século XVIII, cons-
tituía o saber da natureza. 

Conforme mostra Foucault, Cuvier libertou a subordinação dos carac-
teres de sua função taxonômica, fazendo-os entrar, além de toda classificação 
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eventual, nos diversos planos de organização dos seres vivos. O espaço dos 
seres vivos gira em torno da noção de organização como um ser abstrato, 
suscetível de numerosas formas. Tudo que apareceu no esquadrinhamento 
da história natural (gêneros, espécies, indivíduos, estruturas, órgãos – na 
acepção clássica), tudo o que se mostrou ao olhar toma uma forma nova. A 
arqueologia permite mostrar que o espaço geral do saber, então, não é mais o 
das identidades e diferenças, o das ordens não quantitativas de uma taxonomia 
geral, nem de uma mathesis do não mensurável, mas um espaço constituído 
de organizações, que são organizações internas dos elementos cujo conjunto 
assegura uma função. 

As organizações são descontínuas e, por isso, não podem formar um 
quadro de simultaneidades sem rupturas. A vida não tem gradação: isola 
formas que se entrelaçam entre si. A vida consiste no enigma de uma força 
inacessível em sua essência, tangível apenas nos esforços para se manifestar e se 
manter; o ser biológico se regionaliza e se autonomiza. Algumas organizações 
são de um mesmo nível, enquanto outras traçam séries ou seqüências lineares, 
fazendo surgir, como princípios organizadores deste espaço de empiricidades, 
a analogia e a sucessão. A partir do século XIX, a história desdobra as ana-
logias que aproximam, umas às outras, as distintas organizações, numa série 
temporal. A história cede espaço para as organizações analógicas, do mesmo 
modo que a Ordem abria o caminho das identidades e diferenças sucessivas. 
Ela constituirá o pensamento da modernidade. O espaço visível do quadro, 
portanto, perde sua função. 

Quanto aos órgãos, que agora são compreendidos como elementos ou 
grupos de elementos distintos que o olhar pode articular quando percorre 
o corpo dos indivíduos, eram definidos na época clássica, por sua função e 
estrutura. Cuvier faz uma inversão: submete a disposição do órgão à soberania 
da função. As funções são em número relativamente reduzido: respiração, 
digestão, circulação, locomoção. A diversidade visível das estruturas não 
emerge mais sobre a base de um quadro de variáveis, mas sobre o fundo de 
grandes unidades funcionais. Aparecem semelhanças onde não há nenhum 
elemento idêntico; aqui, a semelhança se constitui pela passagem à evidente 
invisibilidade da função. 

A partir de Cuvier, a função, definida por sua forma não perceptível 
do efeito a ser atingido, vai permitir relacionar, entre si, conjuntos de 
elementos desprovidos de identidade visível. Aquilo que, para o olhar 
clássico, eram simples diferenças justapostas às identidades, deve, agora, 
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ser ordenado e pensado a partir de uma homogeneidade funcional que 
o sustenta em segredo. Há história natural, afirma Foucault, quando o 
Mesmo e o Outro. pertencem a um único plano. Na biologia, a unidade 
de plano começa a se desfazer, e as diferenças surgem sobre o fundo de 
uma identidade mais profunda e mais séria. Esta referência à função diz 
respeito a sistemas comandados uns pelos outros, e o problema da impor-
tância recíproca se coloca de novo. 

Assim, 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).
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