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A retomada do vitalismo, que coloca a questão da natureza da vida e suas 
determinações em termos de força vital, é correlata do surgimento, no início do 
século XIX, do conceito de vida e de uma nova região de saber, a das ciências 
da vida. Num aparente paradoxo, este tema, que afirma a necessidade de um 
princípio irredutível ao domínio físico-químico para explicar os fenômenos 
vitais, reaparece vinculado ao estudo da vida como objeto empírico que pode 
ser experimentado. Sua análise é um importante ponto a ser pesquisado no 
estudo da constituição da biologia. Quanto a isto, contudo, não há nenhum 
consenso.

De acordo com Jacob, a noção vitalista de vida como força vital é que faz 
com que a biologia, no momento de sua constituição – início do século XIX –, 
não seja um braço menor da física ou da química e apresente uma especifici-
dade própria às ciências da vida. Com o conceito de hereditariedade e com 
a biologia molecular, se reconhece a unidade dos processos físico-químicos 
no nível molecular da vida. Isto significa que o vitalismo perde inteiramente 
sua função; na realidade, o próprio conceito de vida deixa de ter um valor 
operatório para o conhecimento. Como afirma Jacob (1983: 299-300),  
“De fato, desde o nascimento da termodinâmica o valor operatório do conceito 
de vida diluiu-se e seu poder de abstração diminuiu. Atualmente, não se inter-
roga mais a vida nos laboratórios. Não se procuram mais seus contornos”. 

Entretanto, Canguilhem mostra que há, no conhecimento da vida, 
fenômenos que a mantêm afastada de qualquer conhecimento da física e da 
química, uma vez que conhecê-la depende de uma interrogação necessária 
sobre a possibilidade da doença, da morte, da monstruosidade, da anomalia 
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e do erro, constitutivos de seu objeto. A vida e a morte jamais são, em si mes-
mas, problemas de física. Letal ou não, uma mutação genética não é para o 
físico nem mais nem menos do que a substituição de uma base nucleica por 
uma outra. Mas, nesta diferença, o biólogo reconhece a marca de seu próprio 
objeto. Mesmo tendo se desenvolvido através da pesquisa dos mecanismos 
físico-químicos, a partir da constituição da química das células e das moléculas, 
e através da utilização de modelos matemáticos, o conhecimento da vida não 
pode se separar do problema da especificidade da doença e do limiar que ela 
determina para todos os seres naturais (Canguilhem, 1970b). Daí a importância 
epistemológica do vitalismo para as ciências da vida.

Porém, como comenta Foucault, isto não quer dizer que o vitalismo seja 
verdadeiro nem que deva constituir a insuperável filosofia dos biólogos, mas 
que teve e continua tendo, na história da biologia, um papel de indicador teó-
rico de problemas a resolver – o que constitui a originalidade da vida sem que 
ela constitua um domínio independente da natureza – e de indicador crítico 
das reduções a evitar aquelas que tendem a fazer desconhecer que as ciências 
da vida não podem se abster de uma certa posição de valor. Trata-se de uma 
posição que marca a conservação, a regulação, a adaptação, a reprodução etc. 
Tal posição é “mais uma exigência do que um método, mais uma moral do 
que uma teoria” (Canguilhem apud Foucault, 2000: 363).

O tema da retomada do vitalismo pela ciência do início do século XIX 
é um ponto importante na análise da história das ciências da vida. Para  
Jacob, bem como para a epistemologia de Canguilhem – para a qual o valor 
operatório dos conceitos e a recorrência são metodologicamente prioritários 
na análise histórico-filosófica –, o vitalismo é constitutivo do conceito de 
vida em sua especificidade de objeto biológico e empírico, para cujo conhe-
cimento será buscado, a partir do final do século XVIII, algo invisível e mais 
fundamental. Como explica Jacob, o recurso a um princípio vital decorre da 
atitude da biologia, da necessidade de separar os seres das coisas e de fundar 
esta separação não na matéria, cuja unidade é reconhecida, mas nas forças. 
Neste caso, o vitalismo é considerado como aquilo que funciona como fator 
de abstração, a noção de vida desempenhando um papel preciso no saber. A 
vida é aquilo que se investiga no animal ou na planta, é o objeto da análise. 
É esta fração de desconhecido que faz com que o organismo seja diferente da 
coisa e a biologia da física.

Contudo, o papel atribuído ao tema do vitalismo na história da consti-
tuição da biologia é diferente nas diversas abordagens históricas das ciências 
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da vida. Apesar de muitas coincidências, como as críticas às histórias das 
idéias, as descontinuidades históricas, o privilégio da análise conceitual, os 
documentos analisados, é surpreendente a diferença do valor conferido a este 
tema pela epistemologia de Canguilhem e pela história de Jacob, por um lado, 
e pela arqueologia de Foucault, por outro.

Enquanto Canguilhem e Jacob explicitam o valor histórico da noção 
de vitalismo como operador de conhecimento na biologia e sua função na 
determinação da especificidade das ciências da vida, Foucault afirma serem 
ambos apenas efeitos de superfície de acontecimentos arqueológicos que se 
situam num nível mais profundo. Embora relevando os mesmos aspectos 
apontados pela epistemologia nas análises do surgimento da biologia – como 
a inexistência do conceito de vida até o final da época clássica, o papel consti-
tutivo das estruturas visíveis na constituição dos saberes nesta época, o papel 
das funções invisíveis do organismo nos saberes da vida –, para Foucault, o 
vitalismo tem o valor apenas de efeito de superfície que diz respeito a uma 
camada mais fundamental do saber, a episteme.

Como tal, para a arqueologia, conforme afirma Foucault, em As Palavras 
e as Coisas o vitalismo não permite esclarecer os princípios de organização dos 
saberes, não tendo, por isto, importância explicativa.

Vê-se como, fraturando em profundidade o grande quadro da histó-
ria natural, alguma coisa como uma biologia vai tornar-se possível; e 
como também poderá emergir nas análises de Bichat a oposição fun-
damental entre a vida e a morte. Não se tratará do triunfo, mais ou 
menos precário, de um vitalismo sobre um mecanismo; o vitalismo e 
seu esforço para definir a especificidade da vida não são mais que os 
efeitos de superfície desses acontecimentos arqueológicos. (Foucault, 
2002a: 319)

A questão do vitalismo versus mecanicismo é, deste modo, um debate 
que se passa num nível que não diz respeito à configuração arqueológica do 
saber sobre a vida – da história natural ou da biologia – nem das condições 
de possibilidade de sua existência, alvos da arqueologia. Porém, apesar de 
Foucault se posicionar negativamente quanto à sua relevância nas análises 
arqueológicas, não escapa de a eles referir-se. Não, propriamente, para rejeitar 
as explicações da epistemologia, mas, como disse, para situar sua pesquisa 
num nível diferente de análise. Neste nível, a análise não se restringe à cien-
tificidade das ciências da vida, mas as relaciona com outras ciências e com a 
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filosofia, para explicar o aparecimento do conceito de homem, das ciências 
humanas e do antropologismo na modernidade. As condições de existência 
da biologia colocam-se em termos de uma nova configuração geral do saber 
irredutível às ciências. Ao abandonar o espaço plano do quadro bidimen-
sional das identidades e diferenças entre as representações da época clássica, 
o saber penetra no interior do espaço tridimensional do volume do corpo, 
estabelecendo a divisão entre o vivo e o não-vivo, entre a vida e a morte.

Para a arqueologia, o que importa é explicar as mutações que permitirão 
a radicalização da divisão entre o orgânico e o inorgânico e que possibilitarão 
ao saber contornar o espaço ideal da representação, estabelecendo outra forma 
de saber. Sua nova configuração funda-se não mais no olhar de superfície – da 
estrutura visível a ser ordenada no quadro –, mas num outro tipo de olhar, 
o de profundidade, que busca, no interior do corpo vivo, o elemento a ser 
classificado. Não é a oposição do mecanicismo ao vitalismo que importa, mas 
a do orgânico ao inorgânico, pois é esta última que, ao se tornar fundamental, 
impõe uma outra divisão, num outro nível e num outro espaço.

Pallas e Lamark formulam esta grande dicotomia, com a qual vem coin-
cidir a oposição entre o ser vivo e o não-vivo (...). O orgânico torna-se 
o ser vivo e o ser vivo é o que produz, crescendo e reproduzindo-se; o 
inorgânico é o não-vivo, o que não se desenvolve nem se reproduz; é, 
nos limites da vida, o inerte e o infecundo – a morte. E se se mistura à 
vida, é como aquilo que nela tende a destruí-la e a matá-la. (Foucault, 
2002a: 319)

Portanto, ao vitalismo é atribuído não só o valor de erro a ser abandonado, 
como nas histórias da ciência em geral ou histórias das idéias, mas o valor, por 
um lado, de conceito operatório, como na epistemologia francesa e na história 
de Jacob; por outro, o valor de efeito de uma superfície correspondente à ca-
mada mais profunda dos saberes empíricos, como na arqueologia. A questão 
que coloco é: como análises, que têm tantos pontos em comum, como as de 
Jacob e Foucault, se distanciam tanto com relação ao papel do vitalismo em 
suas pesquisas? Como explicar os diferentes valores atribuídos ao vitalismo 
nestas análises da constituição da biologia?

O objetivo deste ensaio é discutir o valor metodológico do vitalismo na 
construção do conceito moderno de vida e na história da constituição da bio-
logia, a partir da hipótese de que, ao se oporem ao positivismo das histórias 
das idéias, as teses epistemológica e arqueológica não se contradizem, mas 
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se situam em níveis filosóficos diferentes,39 complementando-se. Tal hipó-
tese funda-se nas noções de ciência e de saber como objetos da arqueologia.  
É neste sentido que, em Arqueologia do Saber – livro elaborado quando Foucault 
não está mais envolvido com a questão do surgimento do conceito de vida e 
da biologia, para explicitar questões metodológicas levantadas pelo Círculo de 
Epistemologia40 –, ele faz uma consideração muito elucidativa sobre o nível em 
que se situam as análises arqueológicas realizadas em O Nascimento da Clínica 
e em As Palavras e as Coisas. Ao se perguntar se a arqueologia se ocupa das 
ciências, se ela não é, afinal, uma análise dos discursos científicos, Foucault 
afirma que aquilo que a arqueologia tenta descrever não é a ciência em sua 
estrutura específica, mas o domínio, bem diferente, do saber.

Se a arqueologia trata do saber em sua relação com as figuras epistemo-
lógicas e as ciências, pode também interrogar o saber numa direção diferente 
e descrevê-lo num outro feixe de relações. A orientação em direção à episteme 
foi a única explorada até aqui, porque, por um gradiente que caracteriza 
nossa cultura, as formações discursivas não cessam de se ‘epistemologizarem’.  
É interrogando as ciências, sua história, sua estranha unidade, sua dispersão e 
suas rupturas, que o domínio das positividades pode aparecer; é no interstício 
dos discursos científicos que a arqueologia pode atingir o jogo das formações 
discursivas. Por episteme, conceito que causa tantas controvérsias entre os espe-
cialistas em seu pensamento, bem como em seus adversários, Foucault entende 
o seguinte: o conjunto das relações podendo unir, numa época dada, as práticas 
discursivas que dão lugar a figuras epistemológicas, às ciências, eventualmente a 
sistemas formalizados; o modo segundo o qual, em cada uma destas formações 
discursivas, situam-se e operam as passagens à cientificidade e à formalização; 
a repartição destes limiares, que podem coincidir, subordinarem-se uns aos 
outros, ou apresentarem-se defasados no tempo; as relações laterais que podem 

39 Esta hipótese tem como ponto de partida os estudos que realizei sobre a história das ciências 
biomédicas e o conceito de vida, particularmente em Pasteur, Littré, Stahl, Van Helmont, 
Jacob, Canguilhem, Latour e Foucault. Acrescente-se a estes estudos a tese desenvolvida por 
Roberto Machado (2006), sobre os deslocamentos metodológicos operados por Foucault com 
relação à epistemologia de Canguilhem, de que há uma diferença entre o nível de análise da 
epistemologia, que se dirige à ciência para criticar o negativo da razão, e o da arqueologia, 
que se dirige ao nível da constituição dos saberes. Machado ressalta que a arqueologia nunca 
criticou, implícita ou explicitamente, a epistemologia; mas, mesmo respeitando sua especi-
ficidade, sempre procurou mostrar de que maneira a história epistemológica se encontrava 
na impossibilidade de analisar convenientemente o tipo de problema de que ela pode dar 
conta, as ciências humanas enquanto saberes. 

40 Note-se a esse respeito o artigo de Foucault (1994b) “Sur l’archéologie des sciences: réponse 
au Cercle d’Épistémologie”. 
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existir entre as figuras epistemológicas ou as ciências na medida em que se 
originam em práticas discursivas vizinhas e distintas.

E, ainda, a episteme não é uma forma de conhecimento ou um tipo de 
racionalidade que, atravessando as ciências mais diversas, manifestaria a 
unidade soberana de um sujeito, de um espírito ou de uma época; ela é o 
conjunto das relações que se podem descobrir, para uma época dada, entre 
as ciências quando analisadas no nível das regularidades discursivas. Nesse 
nível, a análise não é uma maneira de retomar a questão crítica no sentido do 
direito e da legitimidade da ciência, 

é uma interrogação que só acolhe o dado da ciência a fim de se pergun-
tar o que é para uma dada ciência o fato de ser dada. No enigma do 
discurso científico, o que a arqueologia coloca em jogo não é o fato de 
seu direito de ser uma ciência, mas o fato de sua existência. (Foucault, 
1969: 251)

o Vitalismo na modernidade

O conceito de vida como força vital, que é oculta, mas, ao mesmo tempo, 
observável através de suas manifestações na e pela experimentação, é uma 
questão das ciências biomédicas na modernidade. No nível microbiológico, 
é a idéia de ato vital que permite relacionar objetos e métodos dispersivos 
provenientes da medicina, da biologia, da química, da física, da cristalografia 
e das técnicas de laboratório, reforçando a distinção entre o domínio do vivo 
e do não-vivo, como procede Pasteur.

No século XIX, a interpretação vitalista é rejeitada, mas, ao mesmo tempo, 
ganha espaço, na medida em que se associa à prova científica,41 como a de 
Pasteur,42 de que não existe geração espontânea, de que a vida não pode advir 
do não-vivo, do inanimado. Neste sentido, afirma-se uma concepção não meca-
nicista da vida, através da idéia da existência de uma força vital, que seria uma 
das condições mais secretas da vida, manifestadas no momento da formação 
de uma combinação de ordem vital. (Pasteur, 1922, t.7). A importância do 
vitalismo para a análise epistemológica das ciências da vida é enfatizada por 
Canguilhem e Jacob, que afirmam que o vitalismo foi indispensável para o sur-
gimento da biologia, pelo menos num primeiro momento, visto que somente 

41 Em relação à questão da prova em ciências da vida, ver Salomont-Bayet (1986). 
42 Jacob ressalta que, com maior freqüência, o vitalismo só intervém após a observação para 

interpretá-la, o que lhe conferiria, com mais certeza, estatuto de cientificidade. 
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o vitalismo é, então, capaz de conferir às ciências da vida a originalidade do 
fenômeno biológico que é seu objeto.

Nessa época, parece inevitável a suposição da existência de uma força vital 
irredutível às forças da matéria inerte, capaz de conferir aos fenômenos da vida 
caracteres radicalmente diferenciados dos fenômenos físicos e químicos. Pois 
a noção de vida não mais diz respeito ao estudo das propriedades e formas de 
visibilidade dos seres vivos, como se fazia até o final do século XVIII, mas ao 
estudo daquilo que distingue o vivo do inanimado. O vitalismo é um conceito 
com valor cognitivo na condução da produção científica; ele permite interpre-
tar as observações e as experiências. Jacob (1983: 99) o ressalta: “o vitalismo é 
tão essencial nos primórdios da biologia quanto era o mecanicismo na Idade 
Clássica”. Nessa época, quando o estudo dos astros e das pedras obedece às 
leis da mecânica expressas pelo cálculo, ou os seres são máquinas de que só se 
devem considerar as formas, dimensões e movimentos, ou escapam às leis da 
mecânica e não podem ser compreendidos pela ciência da época. Isto porque 
o funcionamento dos seres vivos só pode ser conhecido na medida em que 
reflete o que já se conhece a respeito do funcionamento das coisas. 

Todos os cientistas optaram, então, pelo mecanicismo – interpretação pe-
las leis da mecânica expressas pelo cálculo – porque, até o final do século XVIII, 
não existe uma fronteira clara entre os seres e as coisas, e o vivo é estudado 
como um prolongamento contínuo do inanimado: toda a natureza é máquina, 
como a máquina é natureza; todos devem ser analisados e comparados através 
de seus elementos visíveis, de modo a formar um quadro de representações e 
uma linguagem bem feita, com uma sintaxe perfeita. Ao descrever o mundo 
vivo, Descartes (1596-1650) nega a necessidade da idéia de Deus, ou de razão, 
ou de um princípio desconhecido como princípio de movimento. Tal concep-
ção aplica-se, claramente, à fisiologia, como vemos em Harvey (1578-1657), que 
faz do sangue e sua circulação um objeto a ser conhecido segundo as regras 
da hidráulica. A noção de máquina exclui qualquer potência oculta, qualquer 
finalidade interna ou imanente; os corpos se explicam apenas pela extensão 
e pelo movimento. O mecanicismo, apesar da insuficiência dos meios de que 
dispõe, representa a única atitude compatível com o conhecimento clássico; 
pois, as leis da física e da mecânica oferecem os fundamentos para a descrição 
das qualidades do não-vivo para serem aplicadas aos seres vivos.

A idéia clássica, explica Canguilhem, de que é uma força que move os seres 
vivos e de que esta força é a alma – anima –, leva os historiadores da ciência 
a explicarem o vitalismo do século XIX, sobrepondo-o ao animismo e à me-
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tafísica. Tal confusão deve-se a uma noção de vida que só pode ser conhecida 
a partir de uma essência abstrata, de uma alma, como a formulada por Stahl 
(1820-1903), que afirmava o vitalismo para explicar os seres vivos a partir de 
um processo diferente do da física e da química (apud Radl, 1988).

Littré (1801-1881) rejeita a concepção vitalista, confundindo-a com a no-
ção animista da existência de uma alma, “propriedade vital do corpo, distinta 
dele, mas fazendo tudo nele” (apud Déchambre 1889, v.5). A alma age através 
das partes vivas do corpo, a partir das quais é possível conhecer o real e seus 
elementos; ela é um princípio imaterial, consciente, que planeja a máquina 
corpórea. A ação de um princípio imaterial sobre o corpo material deve-se à 
noção de existência de substâncias finas e grosseiras sujeitas à ação da alma. 
É ela que move o corpo vivo, nele imprimindo movimento, sua principal 
propriedade. O corpo não pode formar matérias: ele apenas reúne e se adapta, 
mediante a energia da alma, às necessidades da alma que lhe é imanente.

O animismo consiste, portanto, numa reação contra o mecanicismo 
cartesiano, contra a opinião de que tudo se faz quase, unicamente, pelas leis 
da mecânica, sem a ajuda de uma alma inteligente. Esta relação da noção de 
força da alma com o corpo é criticada, no século XIX, por aqueles que buscam 
a ciência submetida à prova, à experiência e à indução, como Déchambre 
(1889, v.5: 172): “Enquanto a existência da alma, enquanto substância imaterial 
adjunta ao corpo, é aceita, trata-se de demonstrar suas relações com o corpo. 
Este foi e é ainda um dos temas da metafísica. Este seria o primeiro, o mais 
importante da fisiologia”. 

Stahl atribui à alma o princípio explicativo da vida. Tal princípio se opõe 
às leis da química, da física e da mecânica, para privilegiar, no ser vivo, os 
fenômenos do princípio vital que são mais os complexos e perfeitos. Littré 
critica estas explicações do vitalismo. Em sua opinião, elas constituem um 
sistema metafísico, cuja tendência viciosa de separar a matéria orgânica de suas 
propriedades, o afasta do estudo científico, que deve, ao contrário, reuni-los, 
através de leis químicas, físicas e matemáticas. Quando Stahl se pergunta em 
que consiste a vida, de que depende e em que relações e condições se funda-
menta, por que e a partir de que conhecimento o corpo é designado como 
vivo, ele diferencia o corpo vivo da máquina. Muitos se ocuparam com este 
problema, afirma Stahl (apud Radl, 1988), mas não se chegou a um resultado 
definitivo, porque não se distingue mecanismo de organismo. Isto porque seria 
impossível, por simples inspeção ou descrição do relógio, por mais perfeita 
que fosse tal descrição, conhecer as leis físico-matemáticas de tal máquina ou 
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compreender as relações das partes – números, rodas, dentes – e a sucessão do 
tempo medido, bem como seria impossível conhecer, através dessa inspeção, 
como se deve fazer ou reparar o relógio, seria impossível, ainda, conhecer, pela 
simples descrição física do corpo humano, como ele pode ser lesionado.43

Porém, de acordo com Jacob, o vitalismo não se confunde com o animismo 
que consiste apenas numa oposição à tendência para o materialismo, e não pro-
priamente numa demonstração da existência de fenômenos específicos ao ser 
vivo, como o vitalismo no momento da constituição do conceito de vida.

crítica às histórias das idéias

Para as histórias das idéias ou da ciência em geral, a ciência se desenvol-
ve através de um leque de debates, que tenta reconstruir, para encontrar os 
vestígios de um conflito entre uma metafísica e uma ciência que já busca sua 
autonomia numa atitude positivista. Do ponto de vista positivista, a metafí-
sica não constitui o pensamento positivo científico, pois se caracteriza pela 
predominância de abstrações e de explicações verbais na definição dos seres 
e dos fenômenos. Dependendo de sua maior ou menor proximidade com o 
estado positivo, tais explicações atribuem ao ser tanto o caráter metafísico de 
emanação de uma potência sobrenatural, quanto o de simples denominação 
abstrata positiva do fenômeno. O objeto metafísico é irredutível ao científico. 
Esta é a posição de Littré e Déchambre, conhecidos também no Brasil, no  
século XIX,44 por seus dicionários especializados em medicina, lingüística, histó-
ria e filosofia. Neste sentido, o vitalismo é um erro que precisa ser afastado.

Littré (1878: 1.727) o define como uma “emanação direta das doutrinas 
metafísicas, que prevaleceram durante muito tempo sobre a alma, e da re-
pugnância que tinham os bons espíritos em admitir que os fenômenos vitais 
pudessem se resolver em fenômenos físicos ou químicos”.45 Neste caso, a 
força vital seria uma entidade pura, independente do corpo vivo, da matéria 
organizada, com propriedades determinadas seja por uma alma inteligente, 
como afirma Stahl (apud Déchambre, 1889), seja por uma arché subalterna, 
conforme pensa Van Helmont (1577-1644) (apud Radl, 1988). 

43 Note-se que Kant – que também discute o argumento do relógio para afirmar que a finalidade 
do ser vivo tem sua origem na própria idéia de organismo (apud Jacob, 1983) – refere-se a 
Stahl equiparando-o a Galileu e a Torricelli devido ao caráter experimental de seu trabalho 
(Kant, 1971). 

44 Littré é conhecido por seu Dictionnaire de Médecine, de Chirurgie, de Pharmacie, de l’Art Vétérinaire 
et des Sciences qui s’y Rapportent, já na 14ª edição em 1878.

45 Tradução minha de todas as citações desta obra.
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Até o século XVII, os estudos sobre os seres vivos confirmavam que todas 
as forças da natureza estariam magicamente presentes nas propriedades do ser 
vivo, transformado, por um processo de atualização, num ser mais perfeito. 
A perfeição seria o princípio de explicação e dependeria de uma alma, de um 
princípio de pensamento e de vida ao mesmo tempo. A perfeição dos seres, 
suas propriedades e sua geração exigiriam um princípio desconhecido, uma 
força espiritual, uma psiché para executar as vontades divinas, pois não haveria 
nenhuma outra justificativa para a finalidade dos seres vivos. Para os positi-
vistas, o que importa é afastar-se das crenças, das fantasias e das semelhanças, 
concebidas como máscaras sobrepostas aos contornos dos objetos, conside-
rados, na época clássica, como representações. Isto equivaleria a transformar 
os seres vivos em objetos de ciência, concebidos como corpo-máquina. Daí a 
recorrência ao mecanicismo e ao animismo para explicar a vitória do vitalismo, 
no final do século XVIII.

Porém, os epistemólogos demonstram que o vitalismo não pode ser 
confundido com o animismo, nem com a metafísica, conforme fizeram os 
historiadores, uma vez que, ao rejeitar a elaboração de hipóteses sobre a 
essência dos fenômenos e privilegiar a descrição dos efeitos manifestados na 
experimentação, o vitalismo consiste no reconhecimento da originalidade do 
fato vital. Ele consiste, exatamente, na recusa de todas as teorias metafísicas 
sobre a vida – as fundadas no mecanicismo ou no animismo, bem como no 
reconhecimento correlato da especificidade do conhecimento biológico e 
sua independência com relação às ciências físico-matemáticas. Como tal, foi 
necessário à constituição da biologia na modernidade. Mesmo tendo sido 
posteriormente refutado, é constitutivo da passagem do conhecimento dos 
seres vivos para o da vida, da história natural para a biologia.

As histórias criticadas pela epistemologia e pela arqueologia consideram o 
surgimento das ciências da vida como decorrentes de uma nova curiosidade – a 
vida –, através de uma série de causas: observação, aperfeiçoamento técnico 
(microscópio), modelo de racionalidade da física, transferência do mecanicismo 
cartesiano para o domínio da vida, o interesse econômico pela agricultura, 
a curiosidade pelos animais e plantas exóticos, pelas grandes viagens etc. As 
ciências da vida teriam sido mecanicistas até o final do século XVII, marcadas 
pela química, e vitalistas, no final do século XVIII, opondo-se ao mecanicismo 
ou assimilando o animismo.

Canguilhem critica a acusação dos adversários do vitalismo, que levanta a 
hipótese de que este seria apenas uma transposição dogmática dos limites do 
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mecanicismo e das leis físico-químicas. Neste caso, o mecanicismo cartesiano 
teria sido o primeiro instrumento a possibilitar uma transferência da raciona-
lidade mecânica para a descoberta de uma outra, a do ser vivo, apesar de se 
ter também apresentado, mais tarde, como um obstáculo ao seu progresso. O 
desenvolvimento das ciências biológicas se descreveria como tendo dado um 
primeiro passo ao elaborar hipóteses mecanicistas, sob a influência de Descar-
tes, assim se mantendo até o final do século XVIII, marcadas por uma química 
apenas esboçada. Temas do vitalismo teriam sido posteriormente privilegiados 
até se alcançar uma doutrina unitária, mais científica. O extraordinário pro-
gresso das ciências biomédicas se explicaria a partir de uma medicina tornada, 
finalmente, biológica e científica, e de uma biologia, finalmente – positiva, 
afastada da metafísica e da superstição pela razão e pela observação.

A afirmação de que a noção de vida só aparece na história do pensamento 
no início do século XIX é determinante nas críticas às histórias das idéias. 
Canguilhem, Jacob e Foucault afirmam que a história natural não pode se 
constituir progressivamente como biologia, pois, até o final do século XVIII, 
o conceito de vida não existe; mas apenas o de seres vivos a partir dos quais 
se ordenam as coisas, cuja série deve ser dividida em classes. Só podemos falar 
de vida na época clássica em termos de representação, de idéias abstratas, que 
constituem uma taxonomia. O ser vivo consiste numa localidade da classifi-
cação que faz parte do estabelecimento da grande ordem natural. Estes três 
autores se opõem às histórias das idéias, que atribuem à passagem da história 
natural para a biologia não o caráter de uma descontinuidade, mas o de um 
progresso do conhecimento, científico, linear, cumulativo, reconstituindo 
a história natural e seu passo imperfeito para o conhecimento, finalmente, 
positivo da vida.

Jacob e Canguilhem rejeitam estas histórias porque buscam o fio condutor 
das idéias, para traçar as etapas que se sucedem, através da extrapolação do 
presente sobre o passado, elegendo os predecessores das teorias em curso. Elas 
partem do pressuposto de que as idéias têm uma realidade ontológica e podem 
ser explicitadas, em uma linha contínua do tempo, por uma história factual. 
O precursor é, para a epistemologia, uma figura construída pelos cientistas 
que buscam legitimar, no passado, a novidade do presente que ainda não 
conseguiu ser compreendido.

O que a epistemologia busca não são as idéias acabadas. A história 
das ciências não pode ser confundida com seus resultados, visto que é em 
essência um discurso com pretensão à verdade, reunindo necessariamente 
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proposições verdadeiras e falsas, pois a sucessão de impasses, tentativas e re-
tomadas é imanente à produção da verdade científica. A história das ciências 
tem de analisar o erro, distinguindo o inerte e o ativo, o nocivo e o fecundo. 
A verdade se dá no interior do discurso, num processo cuja historicidade é 
constituída no movimento de verdade e erro. O elemento que exprime pri-
mordialmente sua normatividade é o conceito, cuja historicidade constitui o 
objeto da epistemologia. 

história natural e biologia

A idéia do surgimento do conceito de vida, no final do século XVIII, e da 
impossibilidade de sua existência, até então, é central na história das ciências 
da vida tanto para a epistemologia como para a arqueologia. 

A história natural, a zoologia ou a botânica consistem na observação e 
descrição dos seres vivos, para conhecer o que há de visível na natureza. O 
conhecimento não pretende penetrar numa profundidade invisível dos objetos, 
mas considerá-los, unicamente, em sua superfície, reduzindo-os àquilo que se 
oferece ao olhar, que se afirma como uma experiência sensível, uma percepção 
clara, em oposição à obscuridade das lendas, da tradição, da exegese e da inter-
pretação de textos. O olhar funda-se na experiência sensível, descreve a forma 
da estrutura visível dos seres vivos, através da tradução em palavras daquilo 
que é visto, para estabelecer uma correlação entre o visível e aquilo que pode 
ser enunciado, como afirma Foucault em Nascimento da Clínica. 

A descrição das propriedades essenciais ligadas à estrutura visível dos 
seres vivos – suas linhas, suas superfícies e seus volumes unidimensionais, 
que formam um conjunto de partes de uma planta ou animal – decompõe, 
analisa o todo, detalhando seus elementos constitutivos num quadro de essên-
cias abstratas enunciadas pelas palavras. Em As Palavras e as Coisas, Foucault 
explica que, na época clássica, as palavras representam as coisas por meio de 
uma linguagem, dando ao mundo a forma de um quadro, de uma ciência clas-
sificatória. A história natural deve se constituir de uma língua complexa e bem 
feita, como busca o cartesianismo, para denominar o visível por intermédio 
de um sistema de signos capaz de representar, ao mesmo tempo, as coisas e a 
própria capacidade de representar.

A história natural, bem como a filosofia, é um conhecimento analítico, 
baseado nas variáveis da descrição (a figura ou forma; o número ou quantidade; 
a proporção ou grandeza e a situação ou distribuição no espaço). A estrutura 
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dos seres é a aplicação destas variáveis às partes que podem ser isoladas em um 
ser vivo. É pela estrutura que a história natural realiza um de seus objetivos 
fundamentais: nomeação do visível, através do reconhecimento de identidades 
e diferenças para estabelecer uma hierarquia com diferentes níveis classifica-
tórios, por meio da comparação e ordenação dos seres.

Na época clássica, comparar é distribuir os seres neste espaço hierárquico 
de acordo com a estrutura de seus elementos. A comparação privilegia um 
ou vários elementos e relaciona todos os indivíduos segundo o caráter, marca 
própria do ser, que é a estrutura privilegiada para a análise. Os elementos que 
não são idênticos indicam a diferença que dará a marca da planta, seu caráter. 
Mais tarde, se estabelece uma heterogeneidade entre estrutura e caráter, que, 
até então, pertenciam ao mesmo nível de visibilidade. A partir desta heteroge-
neidade, o caráter poderá ser identificado de outra maneira; na modernidade, 
ele será estabelecido em termos de função do organismo, algo invisível que 
deve ser buscado no interior dos corpos com vida. 

Descartes é analisado como o marco de uma nova positividade, uma nova 
concepção de saber. Foucault aponta, no cartesianismo, não só o fundamento 
da matemática e da física, mas, principalmente, e isto é essencial, o da histó-
ria natural, da análise das riquezas e da gramática; analisa-o, também, para 
consolidar a idéia de uma descontinuidade da época clássica com relação à 
modernidade instaurada com Kant. No nível arqueológico, as descontinuidades 
são tratadas não em termos estritos de uma ciência clássica, como a história 
natural, e uma moderna que a substituiria, como a biologia, mas em termos 
da configuração geral do saber determinada pelas relações entre os diversos 
saberes, ciências e filosofia, considerados diferentes apenas em amplitude.

Os saberes clássicos, a ciência e a filosofia são conhecimentos analíticos 
que se passam no nível da representação, cujos objetos são as representações 
a serem ordenadas, nomeadas, classificadas. Eles correspondem ao projeto de 
construção de um método universal para produzir certezas perfeitas, através da 
perfeita ordenação das representações e dos signos. O saber dos seres vivos se 
constitui como análise da representação que se funda numa ciência universal 
da ordem, cujo instrumento é o sistema de signos que permite operar em 
termos de identidades e diferenças, e estabelecer um quadro classificatório; 
os seres vivos são classes como todas as coisas do mundo. A ordenação e a 
classificação rigorosas se fazem de acordo com as regras de subordinação dos 
caracteres numa unidade de plano, justapondo variáveis no mesmo espaço – o 
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quadro classificatório – que é plano e bidimensional. Na história natural, suas 
variáveis devem ser percorridas pela linguagem e pelo olhar de superfície.

Para a arqueologia, é a possibilidade do quadro que define as estruturas 
mais gerais da episteme clássica, fundada na ordenação das coisas e dos seres, 
a partir das identidades e diferenças no nível da representação. O que torna 
possível, em seu conjunto, o conhecimento, na época clássica, é a maneira 
específica pela qual este se relaciona com a ordem das idéias e das coisas re-
presentadas pelas idéias no quadro. Só podemos falar de vida nessa época em 
termos de uma taxonomia. Daí o privilégio das árvores do conhecimento, das 
enciclopédias e dos mapas que rejeitam os signos e as similitudes infinitas. 

Ao final do século XVIII, a representação perde o poder de fundar o co-
nhecimento. Ao levantar a crítica à própria noção de representação e conduzir 
a investigação para as condições de possibilidade de todo conhecimento, a 
saber, da própria representação, Kant termina por explicitar um novo nível do 
conhecimento: o do objeto concreto e sintético. A noção de vida pode, então, 
aparecer, pois as coisas e os seres passam a ser considerados como obedecendo 
à lei de seu próprio devir. O conhecimento não se fará mais num quadro ideal, 
cuja superfície é plana e deve ser percorrida por um olhar de superfície, mas vai 
se voltar para o interior dos corpos empíricos, definidos por sua organização, 
agora determinada pela função, como em Cuvier. Na época moderna, órgãos e 
funções constituem um sistema integrado, com uma hierarquia interna, dada 
pelas funções que estabelecem relações sem nenhuma identidade visível. 

Há um deslocamento, no final do século XVIII, das estruturas visíveis dos 
seres vivos para o invisível, enunciado pelo conceito de organização, que faz 
com que a determinação do caráter dependa da organização interna do vivo 
que escapa do nível da representação e remete o conhecimento para o volume, 
a espessura constituída de órgãos e funções, que desde então se chamará vida. 
Classificar não será mais ordenar os seres da natureza, exclusivamente, com base 
em critérios formais estabelecidos no nível da representação, mas relacionar 
o visível com o invisível no nível empírico. Todos estes pontos levantados por 
Foucault (1963, 1966) serão retraçados por Jacob.

Porém, ao estudar a época clássica, Foucault equipara os níveis científico 
e filosófico, considerando, ambos, como procedimentos de ordenação das 
representações, que constituem o estudo das relações entre as idéias; neste não 
há nenhuma referência a um outro nível, distinto, próprio para os objetos. 
Os três saberes clássicos voltados para as empiricidades – a história natural, a 
gramática e a análise das riquezas – se encontram estreitamente relacionados 
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entre si e com a filosofia, visto pertencerem a um único solo epistemológico, o 
da ordem (e da medida que se reduz à ordem) e da representação. Para analisar 
objetos e submetê-los à combinatória, deduzindo sua ordem e sua medida, é 
necessário poder representá-los por um sistema de signos. Para extrair uma 
ordem, é suficiente, quando for possível, estabelecer a lei geral que permite 
agrupar objetos ou proposições, mesmo heterogêneos, fixar as classes e, nos 
limites desta ordem, percorrer o conjunto todo do domínio em que a lei se 
aplica. Para tanto, busca-se estabelecer um sistema de símbolos eficaz para a 
representação destes objetos ideais e suas inter-relações: 

No racionalismo da Idade Clássica, o conhecimento baseava-se na con-
cordância entre o objeto e o sujeito, entre as coisas e a representação 
que o espírito delas fazia. Com o aparecimento do que Kant chama 
um campo transcendental, o final do século XVIII aumenta o papel do 
sujeito na pesquisa sobre a natureza. (...) É preciso que os dados empíri-
cos se articulem em profundidade, que se superponham em função de 
um elemento unificador que é condição de todo conhecimento, mas 
que está no exterior do conhecimento. É a vida que serve de referência, 
de transcendental, permitindo à consciência ligar as representações e 
estabelecer relações não somente entre os diferentes seres mas entre 
os diferentes elementos de um mesmo ser. É a vida que, no estudo do 
mundo vivo, permite alcançar verdades a posteriori e realizar uma síntese. 
(Jacob, 1983: 95)

Com Kant, o conhecimento não é mais uma análise de representações 
que relaciona as idéias entre si. Seu objeto é algo concreto que existe indepen-
dentemente do sujeito que conhece. A modernidade surge a partir da busca 
das condições de possibilidade da representação. Com Kant, se estabelece no 
conhecimento a distinção entre o nível empírico e o transcendental, condição 
de possibilidade das sínteses possíveis. Os saberes podem, então, ser sintéticos, 
para dar conta dos objetos externos, ou analíticos, que não trazem nada de 
fora do pensamento.

Contudo, enquanto a epistemologia o afirma, verificando a depuração dos 
erros através de uma análise de conceitos e da produção de verdade na ciência, 
a arqueologia de Foucault procede pesquisando as condições de possibilida-
de da existência dos saberes e elidindo a questão da cientificidade. No nível 
arqueológico, as contradições entre diferentes teorias numa mesma época ou 
em épocas subseqüentes são efeitos de superfície do saber, que têm uma base 
homogênea, a episteme. O que faz surgir uma importante exigência metodoló-
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gica: é preciso reconstituir o sistema geral de pensamento cuja rede, em sua 
positividade, torna possível um jogo de opiniões simultâneas e aparentemente 
contraditórias. É esta rede que define as condições de possibilidade de um 
debate ou de um problema; é ela que é portadora da historicidade do saber. 

um conceito operatório

A interpretação vitalista é diferenciada, pela epistemologia, do animismo e 
da metafísica, e considerada como uma oposição ao materialismo e à metafísica 
por sua exigência de experimentação. Ela tem, nesta história, implicações im-
portantes para o reconhecimento da descontinuidade histórica que determina 
a especificidade do conceito de vida.

Pouco a pouco surge o objeto de uma ciência que estuda não mais 
os vegetais ou os animais enquanto elementos constituintes de certas 
classes entre os corpos da natureza, mas o ser vivo a quem uma certa 
organização confere propriedades singulares. Para designar esta ciência, 
Lamarck, Treviranus e Oken utilizam quase que simultaneamente o 
termo biologia. (Jacob, 1983: 94)

Em A Lógica da Vida (Jacob, 1983) o vitalismo aparece na história da 
hereditariedade, cujo objetivo é investigar de que modo objetos tornaram-se 
acessíveis à pesquisa científica e novos domínios de saber foram constituídos 
como ciência, através de uma análise conceitual, para determinar a natureza 
destes objetos, a atitude dos que os estudam, a maneira de observar, os obs-
táculos que sua cultura lhes coloca. Aí, demarcar as etapas do saber e suas 
transformações exige revelar as condições que permitem que os objetos e as 
interpretações entrem no campo do possível. A análise da questão da here-
ditariedade descreve as condições que, a partir do século XVI, permitiram 
o aparecimento sucessivo de estruturas que emergem na arquitetura do ser 
vivo, reveladas em camadas cada vez mais profundas. Trata-se de uma análise 
da maneira pela qual o conceito de geração sempre renovada, e que exige a 
intervenção de uma força externa, transforma-se na noção de reprodução, 
propriedade interna de todo sistema vivo; é a história de um objeto cada vez 
mais oculto.

Para Jacob, as transformações na forma de conceber a natureza dos seres 
vivos, sua estrutura, sua permanência ao longo das gerações são progressivas 
e têm uma historicidade própria. Sua abordagem deve se fundar nas diversas 
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configurações da interrogação sobre a natureza, e não nas respostas, ainda 
que parciais, que são finalizações da elaboração científica da verdade, com as 
quais não é possível explicar o processo científico.46 Como na arqueologia, 
as formulações das questões científicas da vida devem ser analisadas a partir 
das diversas formas de relação entre a visibilidade, o olhar e o conhecimento, 
entre a maneira de olhar e seu objeto, e a partir dos diferentes modos pelos 
quais se enfoca a verdade.

Na investigação histórica de Jacob, é analisada a forma como objetos 
tornaram-se acessíveis à análise, como novos domínios se constituem como 
ciência, através da análise conceitual, para a qual “a importância de um con-
ceito se mede por seu valor operatório, pelo papel que desempenha dirigindo 
a observação e a experiência” (Jacob, 1983: 18) na mudança da ordem em 
vigor, na reorganização do campo do possível e na modificação da maneira 
de conceber as coisas. Ao buscar os conceitos operatórios, Jacob considera 
que as idéias repudiadas e os obstáculos terão tanta importância quanto os 
da ciência atual; daí a grande diferença em relação à história dos precursores, 
visto não tentar reencontrar o caminho privilegiado das idéias e suas soluções, 
nem traçar a prefiguração do presente nas idéias passadas.

O vitalismo é um conceito operatório. Apesar de, mais tarde, vir a ser 
afastado como erro, é um erro que precisa ser analisado, pois é ele que conduz, 
num primeiro momento, a experiência e a elaboração de teorias sobre a vida 
e permite que se constitua o conceito de vida como algo irredutível ao nível 
físico e químico, conferindo à biologia uma especificidade própria. Por isto 
Jacob dedica tantas páginas à análise dos conflitos entre vitalismo, animismo, 
mecanicismo e materialismo. O valor atribuído ao vitalismo como conceito 
operatório, valor definido em função de seu papel na determinação da espe-
cificidade de uma ciência – a biologia – e em termos de uma disciplina, não 
pode ser o mesmo para a arqueologia.

 

46 A pesquisa biológica de níveis sempre mais profundos do ser vivo não resulta, segundo Jacob, 
como vimos anteriormente, de um acúmulo de observações e experiências, mas expressa uma 
mudança mais radical que diz respeito a uma transformação na própria natureza do saber, 
correspondente a uma nova modalidade de considerar os objetos. Tal mudança deve-se mais 
a uma modificação na forma de olhar o vivo, de interrogá-lo, à qual a observação deveria 
responder, do que ao aparecimento de novas técnicas responsáveis pelo aperfeiçoamento 
do equipamento dos sentidos, pois, mesmo quando um instrumento aumenta o poder dos 
sentidos, ele nada mais é do que a aplicação de uma concepção abstrata.
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EpistEmE e efeito de superfície

Enquanto, no campo das ciências da vida, a epistemologia pretende 
analisar, através da recorrência e da análise dos conceitos operatórios, a ra-
cionalidade científica como processo de produção de verdades, a arqueologia 
de Foucault dirige-se à episteme e às rupturas que a delimitam sem intenção 
axiológica. Seu objetivo é estudar os saberes relevantes para o estabelecimento 
do modo de existência das ciências humanas, sua positividade, através de suas 
relações tanto com as ciências empíricas quanto com a filosofia moderna, para 
mostrar o aparecimento, na modernidade, de objetos empíricos – o trabalho, 
a linguagem, a vida – e sua relação com o homem e as ciências humanas. O 
estudo do surgimento do conceito de vida e da biologia se desenvolve para 
encontrar a forma que o saber assume na modernidade – na episteme mo-
derna – a partir do estabelecimento de uma articulação da biologia com as 
outras ciências empíricas e a filosofia, cuja base seria sua vinculação com a 
linguagem mais atual da biologia, para traçar seu progresso, como propõe a 
epistemologia francesa.

Não devemos confundir a análise arqueológica, conforme observa Cangui-
lhem (1967), com a busca de uma teoria geral subjacente, nem com um recorte 
comum a todas as ciências, visto que ela se volta para a episteme, tomando-a 
como um espaço de dispersão dos saberes, um campo aberto e, sem dúvida, 
indefinidamente, descritível de relações, onde se encontra o jogo simultâneo 
das configurações específicas e singulares dos saberes. Isto porque a episteme 
não pode ser identificada a um estado geral da razão, mas à complexa relação 
de deslocamentos particulares sucessivos; ela não é o espírito unitário de uma 
época, uma Weltanschaung.

No nível arqueológico, a história deve restituir as modificações que al-
teraram o saber e que tornaram possíveis os conhecimentos e o modo de ser 
daquilo que se sabe. Ela interroga os saberes de uma época no nível daquilo 
que tornou possível sua existência, para reconstituir o sistema geral de pen-
samento cuja rede, em sua positividade, possibilita o aparecimento de um 
determinado jogo de opiniões simultâneas e, aparentemente, contraditórias; 
pois, o que permite conhecer consiste propriamente neste espaço comum, o 
solo onde ocorrem os encontros de elementos dispersivos. A episteme é a rede 
de necessidades a partir da qual é possível pensar. 

Em As Palavras e as Coisas, este nível é relacionado à cultura. Seu obje-
tivo é analisar a experiência da ordem e mostrar não só aquilo em que esta 

cap2cienciasn9.indd   122 28/9/2009   17:08:39



 123

experiência pode se tornar numa cultura como a nossa, mas a maneira como 
nossa cultura manifestou que havia ordem e que modalidades de ordem foram 
reconhecidas, para formar a base positiva dos conhecimentos e sua forma de 
desdobramento na gramática e na filologia, na história natural e na biologia, 
no estudo das riquezas e na economia política, enfim, na época clássica e na 
modernidade. Ao se dirigir à episteme, considerando os conhecimentos fora 
de todo critério referente a seu valor racional, Foucault pretende explicar as 
condições de possibilidade das formas do conhecimento do empírico e sua 
relação com a filosofia, tomando o lugar dos objetos da época clássica. É 
deste ponto de vista que Foucault afirma haver uma descontinuidade entre 
o estudo das empiricidades na época clássica e o dos objetos empíricos na 
época moderna.

Esta descontinuidade mostra rupturas essenciais, não apenas na região 
das ciências da vida, como faz a epistemologia – mas no espaço geral do saber 
ocidental. Através delas pode-se traçar a maneira pela qual cada positividade 
se modificou. É através da mutação dos seres empíricos, que determinam 
a positividade do saber da época clássica, e dos deslocamentos das positivi-
dades umas em relação às outras – da história natural em relação à análise 
das riquezas e à gramática geral, na época clássica e da biologia em relação à 
economia política e à filologia, na modernidade – que Foucault mostra que, 
no início do século XIX, a episteme não é mais a das identidades e diferenças, 
das ordens não quantitativas, da caracterização universal da taxonomia geral 
e da mathesis universalis.

No nível arqueológico, o aparecimento, na modernidade, da biologia e 
do conceito de vida corresponde à própria possibilidade da constituição dos 
saberes empíricos – não apenas a biologia, mas igualmente, a economia política 
e a filologia – bem como à possibilidade do pensamento crítico transcenden-
tal, com Kant. Trata-se de uma reordenação do saber, uma nova forma de 
relacionar o olhar e a linguagem, coetânea do desaparecimento de um tipo de 
positividade determinada pelo privilégio da análise da estrutura visível. Com 
a introdução, no pensamento, do nível empírico, o objeto do saber é uma 
coisa concreta que independe da representação. A representação permanece 
no exterior dos objetos empíricos – a vida, o trabalho e a linguagem –; resulta 
dos objetos empíricos e se efetua no homem como produto de sua consciência 
que corresponde mais ou menos claramente às coisas empíricas.

O espaço geral deste saber se constitui através do estabelecimento de 
analogias das funções nos corpos desdobradas a partir da aproximação das 
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distintas organizações numa série temporal. Na modernidade, a temporalidade 
do empírico abre espaço às organizações analógicas, do mesmo modo que a or-
dem abria, na época clássica, às identidades e diferenças sucessivas. A partir do 
momento em que o conhecimento das coisas faz com que elas se voltem sobre 
si mesmas, sobre sua própria história, e busca-se seu princípio de inteligibilidade 
interna, surge a noção de homem, no sentido das ciências do homem.

Esta ruptura no âmbito da ciência corresponde ao novo tipo de filosofia, 
iniciada com Kant, que opera o deslocamento da questão filosófica do conhe-
cimento como representação para o problema da possibilidade de conhecer  
a priori os objetos empíricos, a partir de uma submissão necessária do objeto ao 
sujeito, do empírico ao transcendental. Ora, as ciências do homem estudam o 
homem enquanto ele se representa a vida na qual está inserida sua existência, 
a sociedade em que realiza o trabalho, a produção e o sentido das palavras, 
fazendo uma reduplicação dos saberes empíricos sobre a vida, o trabalho e a 
linguagem. Elas reduplicam as ciências empíricas e a filosofia. Foucault explica, 
através de uma arqueologia, a constituição das ciências da vida para esclarecer 
a constituição das ciências do homem na modernidade. 

A aparente continuidade no nível das teorias científicas e dos conflitos 
teóricos não corresponde aos sistemas de simultaneidade, nem às séries de 
mutações necessárias e suficientes para circunscrever uma positividade, a for-
ma do saber de uma época. O que permite fazê-lo é somente a circunscrição 
do espaço constituído pela episteme, a qual confere uma unidade necessária à 
dispersão dos saberes. É no nível da episteme que a arqueologia busca traçar 
continuidades e descontinuidades, situando-se, portanto, num nível de conhe-
cimento mais profundo, ao qual correspondem efeitos de superfície como as 
ciências, as teorias, as idéias e os temas como o vitalismo que, enquanto tal, 
não precisam ser analisados. O nível arqueológico é o nível da positividade 
que define um campo onde podem, eventualmente, se desdobrar identidades 
formais, continuidades temáticas, translações de conceitos, jogos polêmicos.

É a positividade de um discurso, afirma Foucault, como o da história 
natural ou da medicina clínica, que caracteriza sua unidade através do tempo 
e além das obras individuais, dos livros e dos textos. Esta unidade não permite 
decidir o verdadeiro e o falso, quem raciocina com rigor, quem segue seus 
próprios postulados.

de Lineu ou de Buffon, de Quesnay ou de Turgot, de Broussais ou de 
Bichat, ela também não permite dizer qual destas obras estava mais 
próxima de um destino primeiro, ou último, que formularia do modo 
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mais radical o projeto geral de uma ciência. Mas o que ela permite 
fazer aparecer, é a medida segundo a qual Buffon e Lineu (Turgot e 
Quesnay, Broussais e Bichat) falavam da “mesma coisa”, colocando-se 
no “mesmo nível” ou na “mesma distância”, desdobrando “o mesmo 
campo conceitual”, opondo-se sobre o “mesmo campo de batalha”; e 
ela faz aparecer, em troca, porque não se pode dizer que Darwin fala da 
mesma coisa que Diderot, que Laennec continua Van Swieten, ou que 
Jevons responde aos fisiocratas. (Foucault, 1969: 166)

A positividade define um espaço limitado de comunicação relativamente 
restrito, pois está longe de se dirigir a seu devir histórico desde sua origem 
até seu ponto atual. Todos os elementos dispersos – obras, livros, textos que 
pertencem a uma mesma formação discursiva – não se comunicam, exclusi-
vamente, pelo encadeamento lógico das proposições que avançam, nem pela 
recorrência dos temas, nem pelo encabeçamento de uma significação trans-
mitida, esquecida ou redescoberta. Todas estas individualidades diversas se 
comunicam pela forma de positividade de seu discurso.

No nível da arqueologia, bem como no da epistemologia, a preocupação 
da análise volta-se para os fenômenos de ruptura, para a incidência das inter-
rupções. Contudo, o estatuto e a natureza das interrupções pesquisadas na 
arqueologia, colocadas em termos de positividade, não são os mesmos que 
os da epistemologia. Por esta razão, os conteúdos das descontinuidades por 
elas traçadas são ora, exatamente, os mesmos, ora diferem em valor, mas se 
complementam. 
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