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Este foi o nível em que se situaram minhas análises: o das formas de pro-
blematização da vida e das ciências da vida. Apesar de sua heterogeneidade, as 
formas de problematização privilegiadas tangenciam-se, permitindo configurar 
uma preocupação e estabelecer uma certa unidade, pois dirigem-se às ciências 
da vida e ao conceito de vida a partir do pressuposto da historicidade da ciência, 
do conceito, do saber e do poder. Complementares ou contraditórias entre si, 
são estratégias históricas que buscam continuidades e descontinuidades, ainda 
que sua natureza e seu estatuto sejam específicos a cada uma das estratégias, 
situando-as em níveis diferentes. 

A perspectiva apresentada foi, como podemos ver nos ensaios, a do  
caleidoscópio. O que quero dizer é que o conjunto heterogêneo das abordagens 
analisadas vai mudando de configuração à medida que giramos o caleidoscó-
pio – as repetições de autores e conceitos nunca são, exatamente, repetições. 
A cada problema que se coloca – o do vitalismo, o da representação, o do 
objeto empírico, o da diferenciação dos níveis de análise da epistemologia e 
da arqueologia, ou da genealogia – modifica-se de acordo com a posição que 
cada abordagem ocupa em relação às outras. Desta forma, os pensamentos 
nunca se dão de uma vez; eles vão sendo retomados e se superpondo. A cada 
movimento, é mais uma dimensão das formas de problematizar as ciências 
da vida que se evidencia. 

Foi assim que reuni, sem reduzir umas às outras, análises como as de 
Canguilhem, Latour e Salomont-Bayet, estabelecendo correlações. Diante do 
problema das ciências da vida, a epistemologia de Canguilhem, que se aproxima 
da história de Jacob, se diferencia da genealogia de Latour, que por sua vez se 
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relaciona com a de Foucault, cuja arqueologia estabelece deslocamentos em 
relação à epistemologia, como fica claro na primeira parte deste livro. 

Na segunda parte, a pesquisa apresentou uma perspectiva vertical, dirigin-
do-se à especificação de três níveis: o da epistemologia, o da arqueologia e o da 
genealogia. No nível da análise epistemológica, as descontinuidades históricas 
são diacrônicas. Marcam incompatibilidades e mutações, em épocas diferentes, 
através da recorrência estabelecida a partir do critério da atualidade. Nos níveis 
arqueológico e genealógico da analítica do poder, trata-se de descontinuida-
des diacrônicas, que traçam o limiar de épocas diferentes, mas articuladas a 
continuidades sincrônicas que marcam compatibilidades e coerências numa 
mesma época, através não do critério da recorrência e da atualidade, mas da 
positividade e da contemporaneidade dos saberes e dos poderes. 

Da questão da ciência e da metodologia histórica, a pesquisa passou à in-
vestigação de descontinuidades específicas que situam a história do conceito de 
vida e do surgimento da biologia em níveis específicos. Primeiramente, aquelas 
estabelecidas por formas de problematização que conduziram ao problema do 
vitalismo, no nível epistemológico e no nível arqueológico. 

Aí, evidenciou-se que, nestes dois níveis de análise, desenvolve-se uma 
visão oposta do vitalismo – como conceito operatório nas ciências da vida, 
como para Canguilhem e Jacob, ou, ao contrário, como efeito de superfície 
do nível ‘profundo’ da arqueologia, onde não pode ser considerado conceito 
operatório. Contudo, as análises se complementam com projetos de pesquisa 
diferentes. Esta complementação, que mantém a singularidade de cada pro-
jeto, torna-se muito clara, como explicito ao longo do livro, devido não só às 
diferenças específicas de cada um, mas à coincidência, nestes dois níveis, de 
elementos que configuram as descontinuidades por eles apontadas, embora 
a própria concepção de descontinuidade epistemológica e arqueológica não 
seja a mesma. 

Como se evidencia, os pontos de coincidência são inúmeros: a forma do 
conhecimento científico e filosófico da época clássica como sendo a mesma, 
a da representação; a sua incompatibilidade com a forma do conhecimento 
das ciências empíricas, como as biomédicas, e da filosofia na modernidade, 
pertencentes a dois diferentes níveis de conhecimento, o dos conhecimentos 
empíricos e o da filosofia transcendental; a explicitação dos conteúdos da his-
tória natural e da medicina clássica, os seres vivos e a doença, como entidades 
abstratas, ideais; a sua incompatibilidade com os conteúdos da biologia e da 
medicina moderna, com a vida empírica, concreta, e a doença no corpo con-
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creto do indivíduo; o papel de Cuvier – e não de Lamarck – como marco da 
biologia, o de Bichat, da medicina, e o de Kant, da filosofia na modernidade; 
a constituição do conceito de vida somente na modernidade. 

No domínio das análises das ciências da vida, as maiores diferenças entre a 
arqueologia e a epistemologia são mesmo, do ponto de vista do método, as que 
dizem respeito à natureza e ao estatuto da descontinuidade; do ponto de vista do 
conteúdo, as que dizem respeito ao valor do vitalismo para a história das ciências 
da vida e seu papel na articulação entre a filosofia, a ciência e a vida. 

Mas esta diferença não pode ser subdimensionada nem superestimada. 
Ao considerar o vitalismo um conceito operatório, a análise conceitual, re-
corrente e judicativa termina por exigir da epistemologia que busque, através 
da relação da filosofia com a ciência, a confirmação de verdades essenciais, 
ainda que provisórias e parciais. Apesar das dificuldades, cada vez maiores, da 
posição vitalista, hoje, a própria biologia e sua forma de problematizar a vida 
permitem a Canguilhem confirmar a consistência de seu vitalismo. Dagognet, 
a partir do pensamento do próprio Canguilhem, desenvolve tal investigação, 
levantando a questão: “uma ciência da vida é possível?”. 

O sentido desta questão, formulada por Dagognet, é epistemológico. Na 
arqueologia, seu sentido só pode ser outro – como é possível que a ciência da 
vida exista, pois a arqueologia busca o nível das condições de possibilidade 
do saber, e não o da verdade e da atualidade. Também não é sua preocupação 
diferenciar o estatuto do vitalismo em relação à metafísica, à ciência, nem 
definir animismo, vitalismo, mecanicismo, como fazem, detalhadamente, 
Canguilhem e Jacob. 

Aliás, o vitalismo e sua oposição ao mecanicismo não são considerados, 
em As Palavras e as Coisas, em seu caráter de debate ou de cientificidade. O 
mecanicismo só aparece na arqueologia para descartar a hipótese de que o 
que caracteriza a época clássica é o mecanicismo presente no racionalismo 
cartesiano; a tese foucaultiana é que o pensamento de Descartes é emblemático 
da época clássica por instaurar o pensamento da Ordem. Ao buscar estabelecer 
regras universais de conhecimento – mathesis universalis e taxonomia –, Descartes 
funda o conhecimento, em última instância, na ordenação das representações. 
E é por esta razão que deve ser considerado como fundando os procedimen-
tos das ciências clássicas, como a história natural, a análise das riquezas e 
a gramática – conhecimentos que comparam e classificam, ordenando as 
representações –, não por sua relação com o mecanicismo, menos ainda por 
sua relação com a medida, com a matemática que se reduz à ordem. 
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Se as descontinuidades são, no nível arqueológico, indispensáveis para 
definir os limites temporais do saber de uma época e, nela, o aparecimento de 
novas empiricidades, novos objetos e nova forma dos saberes, são as continui-
dades entre os diferentes saberes de uma época determinada que delimitam 
seu espaço geral. São as relações de diferentes ciências entre si e delas com a fi-
losofia que permitem explicitar a configuração geral do saber numa episteme. 

A pesquisa da noção da representação e da constituição do objeto, na 
modernidade, permitiu esclarecer esta descontinuidade. Apesar das severas crí-
ticas, dirigidas a categorias metodológicas da arqueologia como representação, 
episteme, a priori histórico, é possível esclarecer seu sentido e seu valor operatório 
para a história das ciências realizada por Foucault. As análises foucaultianas 
constituem instrumentos importantes para a determinação arqueológica das 
condições de possibilidade da constituição do saber moderno e sua crítica como 
saber antropológico.

É a partir desta idéia que o problema do conceito de vida é tratado aqui, 
buscando as formas de problematização que conduziram à interrogação das 
condições de possibilidade de seu surgimento na modernidade. Primeiro, 
discutindo a questão do limiar da modernidade, com Kant, e da articulação 
estabelecida, na arqueologia, da filosofia com as ciências empíricas, as da 
vida. Em seguida, analisando as formas de problematização da vida em suas 
condições externas de possibilidade, no nível da relação do saber com o poder, 
instituído com a analítica do poder. Porém, a questão analisada não se limitou 
ao problema do surgimento do conceito moderno de vida, uma vez que se 
voltou para a analítica do poder. Terminou por apontar, a partir do estudo 
das relações de poder que incidem sobre a vida dos indivíduos e das popula-
ções, na dimensão do governo – dos outros e de si mesmo –, os contornos da 
investigação genealógica em sua vertente ético-estética.

Se repostas definitivas e fechadas para os problemas levantados deixaram 
de ser apresentadas, isto não se deve à complexidade dos temas que se inter-
ligam nestes ensaios, nem à grande erudição de pensamentos que abrangem, 
simultaneamente, muitas teses, todas elas complexas, mas ao fato de que tal 
tarefa escaparia inteiramente ao propósito desta investigação.
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