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A razão é menos um poder de apercepção 
de relações essenciais na realidade das 
coisas ou do espírito do que um poder 
de instituição de relações normativas na 
experiência da vida.

Canguilhem (1990)
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4
 Formas de Valoração do Vitalismo

A partir do século XIX, o conceito de vida é problematizado. A noção 
de vida, no sentido que lhe é conferido pelas ciências biológicas, impõe-se, 
fundindo-se à idéia de vida normal ou patológica, de vida social, moral, po-
lítica e econômica. Encontra-se, no vocabulário técnico e crítico da filosofia 
do século XX, a definição de vida fundamentada, antes de mais nada, na 
perspectiva biológica.33 Na modernidade, este conceito situa-se na fronteira 
de diversos saberes e práticas, remetendo às mais variadas análises realizadas 
no campo da filosofia, das ciências e das práticas sociais.

Tais análises correspondem a diferentes formas de valorar a vida, as ciências 
da vida e os cientistas em nossa sociedade. Canguilhem ressalta a importância 
da biologia e da medicina para a filosofia, mas confere à vida mesma o papel 
de ajustar o valor atribuído pela tradição ocidental à cientificidade. Foucault, 
em suas análises arqueológicas, enfatiza a relação das ciências da vida com a 
filosofia e com as ciências do homem, para criticar, com uma visão bastante 
negativa de ciências do homem, o antropologismo da modernidade. Ele 
evidencia, ainda, em sua genealogia, a relação da biologia com os saberes 
e poderes que disciplinam e gerem a vida dos indivíduos e das populações, 
para problematizar o perigo desta forma de dominação da vida que as ciên-
cias representam. Sem dúvida, é preciso assinalar o caráter de imanência da 
relação entre saber e poder através do qual as análises foucaultianas tratam as 

33 A definição encontrada é: “Conjunto de fenômenos de todo tipo (particularmente de nutrição 
e de reprodução) que, para os seres com um grau suficientemente elevado de organização se 
estendem do nascimento (ou da produção do germe) até a morte” (Lalande, 1980: 1.204). 
Tradução minha.
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ciências da vida, evidentemente, em termos das condições de possibilidade 
de sua utilização concreta e singular numa situação determinada. É claro 
que as análises genealógicas dirigem-se às ciências na medida em que podem 
ser tomadas como discursos, não para situar-se contra seus conteúdos, seus 
métodos ou conceitos, mas contra os efeitos centralizadores de poder que são 
vinculados à instituição e ao funcionamento de um discurso científico numa 
sociedade como a nossa.

François Jacob, por sua vez, apresenta, no nível dos princípios teórico-
metodológicos, uma visão bem mais positiva das ciências da vida que precisa ser 
levada a sério quando se pretende criticar o papel destes saberes. Seu argumento 
– o de que uma das maiores contribuições da metodologia científica destas 
ciências é ter facilitado a destruição do dogmatismo e da certeza de ter razão, 
ambos fundados na busca incessante de uma verdade intangível e eterna da 
vida, pois, os cientistas “já sabem que devem se contentar com o provisório e 
parcial” (Jacob, 1983: 7) – é reforçado pela afirmação de que não são as idéias 
científicas que levam ao racismo e ao ódio, mas é o ódio que lança mão da 
ciência para justificar o racismo, uma vez que, a seu ver, nenhum genocídio 
foi perpetrado para fazer uma teoria científica triunfar. É neste sentido que 
devemos compreender sua afirmação de que: 

Nada é mais perigoso que a certeza de ter razão. Nada causa tanta des-
truição quanto a obsessão de uma verdade absoluta. Todos os crimes 
da História são conseqüência de algum fanatismo (...). No final deste 
século XX, é preciso que fique claro para cada pessoa que nenhum 
sistema explicará o mundo em todos os seus aspectos e detalhes. 
(Jacob, 1983: 8)

Tal visão mais positiva, não só no âmbito da política mas também 
no da ética, se explicita pelo estabelecimento, por ele operado, de uma 
relação entre diferentes formas de lidar com os pressupostos metodoló-
gicos das ciências da vida e os efeitos sociais e políticos decorrentes das 
diferentes formas de sua utilização. Com efeito, a idéia de provisoriedade 
do conhecimento científico e sua certeza abalada podem alterar conside-
ravelmente o modo de utilização dos resultados científicos em termos de 
justificativas para certas ações sociais condenáveis como o fanatismo e o 
racismo, bem como as paixões que utilizam a ciência para sustentar sua 
causa. No plano em que se situa, a análise de Jacob é consistente e deve ser 
considerada como complementar às análises arqueológicas e genealógicas 
de Foucault. O argumento de Jacob situa-se no nível teórico e dirige-se 
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às questões, aos problemas. É, portanto, considerando como provisória e 
parcial a concepção científica de vida, que ele discute, historicamente, a 
concepção de hereditariedade.

É deste ponto de vista que ele enfoca a principal característica da vida, a 
reprodução do organismo. Ele explicita a maneira pela qual a biologia moderna 
trata a vida, ao relacioná-la a um programa dos seres vivos que têm a capacida-
de de conservar a experiência passada e de transmiti-la pela hereditariedade. 
Em um ser vivo, tudo está organizado tendo em vista a reprodução, que é o 
que define vida. A chamada luta pela vida é o concurso pela descendência, é 
a fecundidade, cujo princípio determina que “ganham automaticamente os 
mais prolíficos, através de um combate sutil entre as populações e seu meio” 
(Jacob, 1983: 13). A hereditariedade é descrita, hoje, em termos de informação, 
mensagem, código. Uma informação, explica Jacob, é um elemento conduzido 
por uma mensagem, que é o suporte deste elemento e constitui sua signifi-
cação. O objetivo da tradução de uma mensagem é a reprodução a partir da 
memória e a transmissão de caracteres adquiridos associados aos elementos 
essencialmente invariantes.

Com a teoria da informação, o organismo se define pela realização de um 
programa prescrito pela hereditariedade. Neste sentido, o ser vivo representa 
a execução de um projeto em que há transmissão de instruções que especi-
ficam as estruturas moleculares. Quando as mensagens são concebidas com 
um código determinado, a ciência pode avaliar a informação transmitida por 
características determinadas, introduzindo unidades de informação. O que é 
transmitido, de geração em geração, são os planos arquitetônicos do futuro 
organismo, sua estrutura e organização de funcionamento, assim como os 
meios para executar estes planos e coordenar as atividades do sistema. 

A hereditariedade é descrita hoje em termos de informação, mensagens, 
código. A reprodução de um organismo tornou-se a reprodução das 
moléculas que o constituem. Não porque cada espécie química tenha 
capacidade de produzir cópias de si mesma, mas porque a estrutura 
das macromoléculas é minuciosamente determinada pelas seqüências 
de quatro radicais químicos contidos no patrimônio genético (...). O 
organismo torna-se assim a realização de um programa prescrito pela 
hereditariedade (...). O ser vivo representa certamente a execução de um 
projeto, mas que não foi concebido por inteligência alguma. Ele tende 
para um objetivo (...) preparar para a geração seguinte um programa 
idêntico. (Jacob, 1983: 10)
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Esta concepção de hereditariedade advém do estudo de camadas, cada vez 
mais profundas e ocultas, do ser vivo. De acordo com Foucault (2002) e Jacob, a 
explicitação destes níveis, pelas ciências biológicas, não resulta de um acúmulo 
de observações e experiências, mas de uma mudança radical na própria natu-
reza do conhecimento. Esta mudança se deve não a um processo cumulativo 
linear de produção teórica nem ao aperfeiçoamento de equipamentos, mas a 
uma nova forma de olhar e enunciar o ser vivo como organismo.

A investigação histórica de Jacob mostra a existência de um domínio que 
o pensamento explora – o da vida –, instaurando uma ordem para estabelecer 
relações abstratas, de acordo com as observações, as técnicas, os valores e as in-
terpretações da época. Em suas pesquisas, ele tenta demarcar as diversas etapas, 
enfatizando que uma época ou uma cultura caracteriza-se, fundamentalmente, 
pela natureza das questões que formula, pela forma de problematizar a vida, 
muito mais do que pela extensão dos conhecimentos científicos adquiridos. 
Afinal, afirma, o que caracteriza o conceito de vida é, sobretudo, o fato de 
que, como todo conceito, ultrapassa as fronteiras da ciência.

Canguilhem analisa, do ponto de vista da epistemologia, ao longo de sua 
obra filosófica, as mudanças pelas quais passa a biologia durante a segunda 
metade do século XX, na genética e na biologia molecular. Ele traça a histó-
ria do conceito de vida tanto como forma, como experiência, quanto como 
conhecimento, desde Aristóteles até o presente. Tal reconstrução histórica 
fornece o fundamento para uma análise da maneira de conceituar a vida, no 
século XX, como lembra Paul Rabinow (1994).

Como Jacob, Canguilhem analisa as concepções de vida na perspectiva 
do animismo, do mecanicismo, da organização e da informação. Ele ressalta 
a necessidade de opor a vida à morte, tanto do ponto de vista da evolução das 
espécies quanto da herança genética do indivíduo.

Paradoxalmente, o que caracteriza a vida não é tanto a existência das 
funções da vida propriamente como deterioração gradual e cessação 
última. A morte é aquilo que distingue os indivíduos vivos no mundo, 
e a inevitabilidade da morte aponta para a aparente exceção às leis da 
termodinâmica que as coisas vivas constituem. Assim, a busca de sinais 
de morte é fundamentalmente uma busca por um sinal irrefutável de 
vida. (...). Do ponto de vista da evolução das espécies, a morte marca 
um final para a suspensão que a pressão da seleção natural garante aos 
mutantes temporariamente mais adaptados do que seus competidores 
para ocupar o contexto ecológico. (...) Do ponto de vista do indivíduo, 
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a herança genética é como um aluguel, e a morte o encontro com a 
dívida, quando o aluguel deve ser reembolsado. É como se, após um 
certo tempo, fosse a dívida dos indivíduos de desaparecer, para reverter 
ao estado de matéria inerte. (Canguilhem, 1973: 69)

Para Canguilhem, a nova maneira de compreender a vida no século XX – 
com a descoberta por Watson e Crick da estrutura da dupla hélice como sistema 
de informação, onde o código e o meio celular estão em constante interação 
– não repousa mais na estruturação da matéria e na regulação das funções, mas 
numa mudança de escala (de macro para micro) e de campo epistemológico, 
a saber, do campo da mecânica para o da informação, da comunicação. Num 
sentido importante, em seu entender, a nova forma de compreender a vida como 
informação retorna a Aristóteles, no que tange à consideração da vida como 
logos inscrito, convertido e transmitido na matéria viva. Contudo, de um modo 
que difere do aristotélico, a noção de telos da vida, sua relação de finalidade, é 
rejeitada, pois seria impossível compreender o erro, na perspectiva do programa 
genético da biologia molecular, através de uma teleologia.

Canguilhem rejeita este telos: como poderíamos compreender o erro, 
na perspectiva do programa genético da biologia molecular? Esta questão é 
fundamental para Canguilhem. Os erros genéticos são, agora, entendidos 
como erros da informação. Entre tais erros, contudo, um grande número 
é proveniente da má adaptação ao meio. Diante desta questão, ele retoma 
a noção de normalidade como uma ação situada, não como uma condição 
predeterminada. No nível mais fundamental da vida, os jogos do código e da 
decodificação abrem lugar para um acaso que, antes de ser doença, déficit ou 
monstruosidade, é uma perturbação no sistema informativo, um equívoco. No 
limite, a vida é aquilo que é capaz de erro. Talvez esta seja a razão pela qual o 
problema da anomalia atravesse toda a biologia.

A anomalia é, no domínio das ciências da vida, o alvo das explicações sobre 
as mutações e os processos evolutivos que elas induzem. Está nela a possibilidade 
de explicar o erro hereditário que faz com que a vida desemboque em um ser 
vivo que nunca se encontra completamente adaptado, “condenado a ‘errar’ e a 
se ‘enganar’” (Foucault, 2000: 364), numa relativa mobilidade, inovando sempre. 
Daí a importância atribuída por Canguilhem ao cruzamento, nas ciências da 
vida, da antiga questão do normal e do patológico com a biologia e a teoria da 
informação, suas noções de código, mensageiro etc. 

O erro ocorre quando o homem se coloca no lugar errado, numa relação 
errada com o meio, no lugar errado para receber a informação necessária à 
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sobrevivência, à ação e ao crescimento. Temos que nos movimentar, errar e nos 
adaptar para sobreviver. Esta condição de errar ou mudar não é meramente 
acidental ou externa à vida, mas sua forma fundamental. De acordo com esta 
concepção de vida, o conhecimento é uma busca pela informação correta. Esta 
informação que só é encontrada, parcialmente, nos genes. Por que e como o 
código genético é ativado e funciona e quais são seus resultados são questões 
que, para Canguilhem, só o contexto da vida, o vivo, e a experiência, o vivido, 
podem responder. 

Nos ensaios reunidos nesta parte do livro, investigam-se as ciências da vida 
não mais em função da caracterização da questão da historicidade da ciência e 
dos instrumentos metodológicos para sua análise. Aqui, a investigação encon-
tra-se circunscrita em função do problema do conceito de vida, restringindo-se 
às formas de problematização da vida que conduziram ao problema do vitalismo 
em sua historicidade e em seu caráter de cientificidade, primeiramente, com 
Pasteur e, em seguida, com Canguilhem, Jacob e Foucault.

A análise destas formas de problematização desenvolve-se através de uma 
questão central: a do valor do vitalismo para a história das ciências da vida e seu 
papel na articulação que a epistemologia estabelece entre a filosofia, a ciência 
e a vida. Três hipóteses específicas são discutidas, evidenciando em que con-
sistem os níveis epistemológico e arqueológico de análise. Em primeiro lugar, 
uma questão histórica: a de uma relação possível da ciência com a concepção 
vitalista de vida, como na microbiologia do século XIX. Em segundo lugar, a 
hipótese de que, ao atribuírem diferentes valores ao vitalismo na história da 
biologia, a epistemologia e a arqueologia não se contradizem, mas se comple-
mentam situando-se em níveis diferentes de análise. Finalmente, a hipótese 
de que, apesar das dificuldades, cada vez maiores, para justificar uma posição 
vitalista, hoje, é a própria biologia e sua forma de problematizar a vida que 
permitem a Canguilhem reiterar seu vitalismo. 
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