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C A P Í T U L O 1 

A História das Ciências 
segundo G. Canguilhem 

François Delaporte 

Tradução de Gilda Gomes Carneiro 
Revisão técnica de Vera Portocarrero 

Quando se evoca a corrente da epistemologia francesa, associam-se os nomes 
de Bachelard e de Canguilhem e recorda-se, quanto ao segundo, a filiação 

bachelardiana. A razão que funda tal aproximação e tal genealogia é a seguinte: 
Georges Canguilhem aplicou as categorias da epistemologia bachelardiana ao 
campo da história das ciências da vida. Aliás, sabe-se que Canguilhem não deixa 
jamais de lembrar a "lição" de Gaston Bachelard. É um fato: a história tal como a 
entende Canguilhem não é nem um pleonasmo da ciência, nem filha da memó
ria, mas filha do juízo, isto é, história normativa. Eis o que basta para dar conta 
da semelhança dos dois projetos em suas grandes linhas. 

Mas esta comunhão de pontos de vista não deveria atenuar a divergência dos 
métodos, nem mascarar a irredutível diferença dos objetos de estudo. O fato de que 
Canguilhem tenha tomado de Bachelard alguns axiomas metodológicos não nos de
sobriga de examinar o sentido, a extensão e os limites destas apropriações. Descre
veremos, aqui, a maneira pela qual Canguilhem fez valer, não sem modificações, es
tes princípios metodológicos no campo da história das ciências biológicas. Além dis
so, estas modificações eram inevitáveis: aplicando as categorias bachelardianas ao 
domínio da história das ciências da vida, ele teria sido conduzido a nivelar a episte
mologia da biologia com a das ciências físico-químicas. O autor não parou de enfati
zar a especificidade do vivo: seu "vitalismo" é testemunho suficiente disso. 

Canguilhem apresenta A Teoria Celular (1945) como uma "contribuição à 
psicanálise do conhecimento objetivo": o psicologismo atravessa, então, seu his
tórico. Porém, ao valorizar mitos, imagens, pressentimentos, antecipações e in¬ 
tuições, Canguilhem faz uma inversão em relação a Bachelard. Assim, dele se 
afasta, retomando o tema da continuidade em história. Este fracasso é, certa¬ 



mente, o indício de um problema importante: como pensar, ao mesmo tempo, o 
entrelaçamento e a separação daquilo.que Bachelard distinguia como história 
das ciências superada e história das ciências sancionada? 

Conhecemos a alternativa: ou bem uma história do tipo descontinuísta 
traçando os cortes ou bem uma história do tipo continuísta traçando as liga
ções. Mas como entrelaçar e separar o passado e o presente de uma ciência? 
Para satisfazer a esta dupla exigência, é necessário multiplicar os pontos de 
vista, isto é, explicitar os diferentes estratos do terreno teórico fazendo nascer 
um conceito científico. Em A Formação do Reflexo (1955), Canguilhem desfaz 
e alimenta a trama do imaginário e do conceituai. Ele também ajusta contas 
com a antecipação cartesiana e estabelece, tendo em vista o desenvolvimento 
ulterior do conceito de reflexo, de que modo a teoria de Descartes foi ativada 
por um outro viés. Ele remonta, enfim, até o passado atual de um conceito e 
assinala a função positiva das teorias vitalistas: função que é da ordem da 
compreensão da vida como dado original. 

É determinando o estatuto epistemológico dos conceitos de "supervalori¬ 
zação", de "ideologia científica" e de "normalidade" que Canguilhem funda a con
junção dos temas da continuidade e da descontinuidade em história da biologia. 
A maior parte dos artigos, onde sistematiza o método histórico que estava sendo 
trabalhado no estudo da formação do conceito de reflexo, foi reunida em Ideolo
gia e Racionalidade na História das Ciências da Vida (1977). Entre o projeto de 
1945 e sua realização, por volta dos anos 1970, o estudo da formação do con
ceito de reflexo marca uma etapa decisiva. 

Evidentemente, a escolha destes trabalhos de história é comandada por 
um problema: a elaboração progressiva de uma história técnica própria à his
tória das ciências da vida. Donde a formação de filiações de acontecimentos 
metodológicos marcados por afastamentos significativos. Canguilhem parte da 
história de uma teoria para chegar à história dos objetos biológicos, passando 
pela história de um conceito. 

Contudo, O Normal e o Patológico (1943) é, sem dúvida, o livro mais 
importante de Canguilhem. Só uma leitura distorcida desta obra poderia con
duzir à convicção segundo a qual ele ilustraria, diferentemente de seus estu
dos ulteriores, uma concepção "biologista" da história. Ao contrário, são as 
implicações filosóficas de sua tese de medicina, acrescidas de Novas Reflexões 
(1963-1966), que conferem uma secreta unidade e uma sólida coerência a 
toda a obra histórico-epistemológica. 

1. Em A Teoria Celular, Canguilhem aplica um princípio de inversão: onde 
a epistemologia bachelardiana traçaria descontinuidades, seria preciso, antes, ver 
a continuidade histórica do saber. A aplicação deste princípio comporta certas 



exigências de método: descobrir condições de possibilidade e não obstáculos; 
registrar filiações e não rupturas; inscrever em uma história do sancionado aquilo 
que, à primeira vista, pertenceria à história do superado. Sem dúvida, Cangui
lhem reativa um tema com o qual Bachelard havia rompido: a continuidade. 
Mas não se pode esquecer que seu objetivo é exatamente outro: restituir uma 
dignidade teórica ao pré-científico (sabemos as ressonâncias que ele desperta) e, 
para fazer isso, valorizá-lo. Valorização contra desvalorização. Essa inversão é o 
correlativo de uma tripla decisão: reabilitar mitos e imagens de maneira a lhes 
conferir uma função heurística, ressaltar a significação histórico-epistemológica 
das construções discursivas e reavaliar as teorias biológicas, enfatizando aquilo 
que elas visam mais do que aquilo o que elas dizem. 

Uma reabilitação dos mitos e das imagens opõe-se à sua depreciação. É pre
ciso, então, libertar-se da idéia segundo a qual o saber se forma por rejeição dos 
conteúdos imaginários, cuja única função seria a de obstáculo. Daí algumas opera
ções ricas de implicações. Ressaltar a sobredeterminação dos objetos biológicos 
mostrando, por exemplo, que os vocábulos tecido e célula são sobrecarregados de 
significações extrateóricas. Interrogar-se, também, sobre o sentido e o alcance das 
imagens da continuidade e da descontinuidade. Reconhecer nelas temas de imagi
nação familiares, estabelecer seu parentesco com as maneiras de pensar e, finalmen
te, reencontrar sua matriz mitológica. As palavras célula e tecido evocam repre
sentações da estrutura viva que se opõem, como os tipos de imaginação que elas ex
primem, às exigências mecanicista e vitalista que traduzem e os métodos analítico e 
sintético que essas exigências ilustram. Descrevendo este movimento de oscilação 
do pensamento humano entre estes princípios antagônicos, Canguilhem reencontra 
sua antiga proveniência: o plasma inicial, substância fundamental e contínua que 
não se parou de invocar contra uma explicação corpuscular, "seria esse plasma ini
cial outra coisa seno um avatar lógico do fluido mitológico gerador de toda vida, da 
onda espumante de onde emergiu Vênus?" (Canguilhem, 1967:78). 

Uma revalorização das significações de uma construção discursiva se opõe 
à sua desvalorização. É necessário, então, romper com a idéia segundo a qual o 
saber deve ser purificado ou, antes, isolado de seu caráter de irracionalidade. Em 
lugar de considerar a negatividade de uma construção discursiva para suprimi-la 
do conhecimento científico, é preciso estar atento a seu núcleo positivo de 
modo a mostrar que ela pertence à história da formação do saber. Por exemplo, 
não se deve situar a obra de Buffon em um "museu de horrores", nem o pensa
mento de Schelling aquém ou além do pensamento científico. Deve-se, antes, 
ver, na primeira, um "tema de sonho teórico" e, na segunda, a razão pela qual 
Oken pode ser considerado um precursor: "Entre Oken e os primeiros biólogos 
conscientes de achar nos fatos de observação os primeiros assentos da teoria ce
lular, a filiação se estabelece sem descontinuidade" (Canguilhem, 1967:59). Buf¬ 



fon traduziu Newton, e Oken pertence à escola romântica dos filósofos da natu
reza fundada por Schelling. Da mesma maneira que uma concepção corpuscular 
da matéria e da luz origina uma concepção corpuscular da matéria viva, o con
ceito de totalidade, importado da filosofia para o domínio da biologia, vem enri
quecer e complicar a questão da composição dos organismos. As teorias de Buf¬ 
fon e de Oken exercem, assim, uma função de conhecimento: discursos frontei
riços e discursos com pretensão de cientificidade, uma vez que basta insistir so
bre sua positividade para situá-los no campo do saber. E a operação é irre
versível: a teoria das "moléculas orgânicas" como "pressentimento" e a teoria de 
Oken como "antecipação" testemunham a integração das pesquisas passadas no 
processo ininterrupto da formação do discurso científico. 

A reavaliação de uma teoria passada se opõe à sua depreciação do ponto de 
vista único da epistemologia. Trata-se de banir a idéia segundo a qual o presente da 
biologia não poderia confirmar, a posteriori, uma teoria cujo sentido é unicamente 
metafórico. Ao invés de inscrever uma teoria passada em um passado não atual, é 
necessário estabelecer sua atualidade, considerando, porém, a recorrência em um 
plano diferente daquele em que se opera habitualmente a divisão entre o verdadei
ro e o falso. Nele, podemos ver o afrontamento das tendências do pensamento em 
biologia. Opõem-se, aqui, os pontos de vista de um espírito científico dividido: vita¬ 
lismo contra mecanicismo, totalidade contra atomicidade. Tomemos o exemplo do 
caráter reticente do pensamento de Auguste Comte a respeito da teoria celular fun
dada pelos naturalistas alemães. Esta teoria traduziria a preponderância da orienta
ção mecanicista e analítica em biologia. Basta lembrar o vitalismo de Auguste Comte 
e suas concepções sociológicas para compreender a natureza de sua omissão. Em 
sociologia, o indivíduo é uma abstração; da mesma maneira, as "mônadas orgâni
cas", como diz Auguste Comte referindo-se às células, são abstrações. Ele não vê em 
que poderia consistir nem a organização, nem a vida de uma simples mônada. É à 
luz do presente que Canguilhem avalia esta omissão. Recentemente, pôde-se mos
trar que abaixo de uma quantidade mínima de células a multiplicação celular é im
possível: pôde-se mostrar que um fibroblasto isolado em uma gota de plasma sobre
vive mas não se multiplica. Eis alguns fatos que, retrospectivamente, justificam as 
omissões de Comte: "De que Comte é culpado ao ter pressentido estas questões a 
não ser de ter antecipado estes fatos?" (Canguilhem, 1967:66). 

Vemos bem por que este princípio de inversão se revela ao mesmo tempo 
fecundo e intricado. Ele é fecundo porque sua aplicação produz algumas inova
ções de ordem metodológica. Valorizar em bloco o pré-científico é conferir uma 
dignidade teórica aos mitos, às imagens, às construções discursivas e, por fim, à 
intuição biológica que a teoria comtiana exprime. É intricado na medida em que 
a inversão do conjunto das categorias bachelardianas conduz inelutavelmente a 
um evolucionismo em história. Primeiramente, a teoria celular parece inserir-se 



em antigas representações: verifica-se um discurso linear que acolhe imagens muito 
velhas. Em seguida, o projeto de estabelecer filiações se traduz pela localização de 
pressentimentos e de antecipações. Donde uma história contínua que pressupõe a 
delimitação de um terreno teórico sem ruptura: nenhuma linha de clivagem, mas li
gações e encadeamentos. Enfim, o tema vitalista da vida como dado irredutível a 
uma soma de partes, que é uma "orientação permanente" da pesquisa em biologia, 
autoriza a superposição de uma omissão passada e de uma reserva presente. Daí, 
uma história teleológica que funciona como um telescópio, em nome da idéia da 
totalidade do todo, voltado para uma incompletude fundada em valores extrateóri¬ 
cos e uma reserva apoiada sobre uma experimentação autenticamente científica. 

Contudo, seria incorreto deduzir deste estudo que Canguilhem abraça 
sem reserva uma história do tipo continuísta. Sem o parecer, o tema da desconti¬ 
nuidade persegue, contudo, a história da teoria celular. Canguilhem compreende 
que uma mitologia e uma teoria científica não podem ser colocadas no mesmo 
plano, e que, querendo derivar a segunda da primeira, corremos o risco de esta
belecer uma genealogia fantasiosa. Compreende, também, que as teorias de Buf-
fon e de Oken não estão à altura das ambições às quais devem seu aparecimen
to e que elas deveriam ser, antes, excluídas do saber. Compreende, enfim, que 
uma oposição à validade irrestrita da teoria celular não tem a mesma significação 
quando se exprime em nome de valores filosóficos e sociológicos ou quando se 
funda sobre os resultados de uma experimentação bem conduzida. 

Deste estudo, podemos concluir que o pensamento de Canguilhem osci
la entre duas posições em história. E que esta hesitação é o indicador de uma 
dificuldade por ele avaliada: como satisfazer a esta dupla exigência da continui
dade e da descontinuidade em história? Tratar-se-ia, em resumo, de fazer duas 
operações aparentemente contraditórias. Em primeiro lugar, descrever os víncu
los que unem antigas representações e uma teoria científica, porém sem renun
ciar à avaliação da distância que separa uma da outra. Em seguida, estabelecer 
a ligação entre uma construção discursiva e uma teoria científica, mas sem dei
xar de assinalar um corte, já que a primeira, longe de ocupar uma região cientí
fica, apenas a bordeja. Mostrar, enfim, que uma teoria biológica pode ser, por 
retrospecção, justificada por aquilo que ela visa, mesmo que esteja depreciada 
por aquilo que diz. 

Para operar a conjunção dos temas da continuidade e da descontinuidade 
em história, é preciso afastar-se do psicologismo e de uma epistemologia unipo
lar. Do psicologismo, na medida em que a alternativa está entre a valorização do 
pré-científico e sua desvalorização: aqui não se pode estabelecer as continuida¬ 
des uma vez que registram-se obstáculos e rupturas; lá, ao contrário, não se po
dem marcar as descontinuidades, já que descobrem-se condições de possibilida
de e encadeamentos. De uma epistemologia unipolar, pois é necessário escolher 



entre duas formas de recorrência. A primeira funciona no nível das orientações das teo¬ 
rias, enfatizando a atualidade de um tema; porém, ao descrever a permanência de 
uma orientação do pensamento em biologia, faltam-lhe as descontinuidades. A segun
da funciona no nível do conteúdo das teorias, assinalando a superação das conceituali¬ 
zações; mas marcando atos epistemológicos superados, faltam-lhe as continuidades. 

Este duplo afastamento foi possível devido à passagem da história da forma
ção de uma teoria à história da formação do conceito. Com efeito, é fazendo a his¬ 
tória do conceito que podemos afirmar que uma mitologia e uma metáfora podem 
contribuir para a formação da ciência e, ao mesmo tempo, dela serem excluídas. É 
ainda no plano da história do conceito que podemos ser levados a perguntar o que 
uma construção discursiva deve conter para que o conceito possa ter um sentido de 
verdade; daí a distinção entre uma teoria que autoriza a formação de um conceito e 
aquela que o encobre. Neste caso, há a possibilidade de desempenhar, algumas ve
zes, um papel positivo no desenvolvimento ulterior do saber. É, finalmente, no plano 
da história do conceito que podemos fazer aparecer a inatualidade do conteúdo de 
uma teoria; é, contudo, trabalhando nesta região mediadora, situada a meio cami
nho da teoria e do objeto, que podemos reorientar a teoria em direção ao objeto e 
mostrar a atualidade de seu ponto de vista. 

2. Em A Formação do Reflexo, Canguilhem aplica um princípio de conjun
ção, do qual resulta a reativação das categorias bachelardianas que se acham agora 
associadas às suas opositoras. Em outras palavras, trata-se de utilizar concomitante¬ 
mente as categorias de obstáculo e de condição de possibilidade, de corte e de liga
ção, de superado e de atual. Três decisões decorrem destas três dicotomias. De um 
lado, estabelecer que mitos e imagens têm função primordial na elaboração de um 
conceito científico, mas, também, mostrar que a fisiologia nascente revela, por re¬ 
trospecção, a natureza do obstáculo tanto de uma mitologia "da chama" quanto de 
uma metáfora ótica. De outro lado, assinalar até que ponto uma construção discursi
va, como a teoria cartesiana do movimento involuntário, deve ser ao mesmo tempo 
excluída do espaço do saber e incluída na história do reflexo. Enfim, ordenar uma 
dupla recorrência de maneira a situar uma teoria biológica no ponto de cruzamento 
entre um passado atual e um passado superado. 

Para evidenciar a duplicidade dos conteúdos imaginários, não é neces
sário que acreditemos que o saber não passa de uma metamorfose do mito 
ou, inversamente, que as premissas fantásticas constituem entraves ao conhe
cimento. É preciso, antes, ver como a sobredeterminação de um objeto bioló
gico pode ser, ao mesmo tempo, a possibilidade de um movimento e de um 
bloqueio do pensamento. A produção de um conceito a partir de analogias 
que valem como condições de possibilidade implica um desempenho que as 
situa no campo dos obstáculos ultrapassados. 



A analogia tem o estatuto de condição de possibilidade, tendo em vista o uso 
científico que Willis dela faz em fisiologia neuromuscular. Com efeito, Willis se refere à 
teoria da alma ígnea e reconcilia-se assim com a imagem primordial do espírito fogo, 
uma mitologia da "chama". Sabemos como se opera a assimilação da alma pelo fogo e 
pela luz: na extremidade da chama, uma vibração apenas visível substitui a incandes¬ 
cência e, como diria Bachelard, o fogo se desmaterializa, ele se torna espírito. O fogo 
como antagônico ao peso, assim como a ação como violência impressa no organismo 
induzem à idéia de oposição entre poder e resistência. A conjunção destes dois temas 
dá conta do fato de que o fogo e a luz deviam ser considerados como a matéria da 
alma e o órgão da animação do corpo. Vemos que a palavra "espírito animal" evoca a 
imagem de uma substância inflamável; o espírito animal é luz, fogo, iluminação e, no 
músculo semelhante à câmara do canhão, deflagração. Willis inventa, então, a palavra 
e o conceito de movimento reflexo no contexto de uma teoria do influxo nervoso mais 
imaginária do que experimental: "Ele chega a um conceito de devir a partir de analo
gias hoje tomadas como metáforas "(Canguilhem, 1955:157). 

Mas descrever como um conceito científico nasce dos fascínios do imagi
nário é também estabelecer que seu aparecimento supõe algo como um rasgo 
no tecido das crenças. Donde a ruptura de problemas e de objetos com relação 
aos temas mitológicos. No limiar da idade clássica, o destino desta mitologia da 
"chama" dá suficiente testemunho disto: "Na teoria da alma ígnea de Willis como 
na teoria do fogo cardíaco, 'fogo sem luz', de Descartes, morre, após sua divisão 
na aurora da fisiologia moderna, a mitologia da chama" (Canguilhem, 1955:88). 
"Esta crença, que remonta à noite dos tempos, não está fora do tempo. Não a ve
mos nascer; em compensação, a vemos desaparecer, uma vez que uma ciência 
vem ocupar seu lugar. Podemos pensar, se quisermos, que esta mitologia morre 
e renasce em cada um de nós. Para o historiador, ela se transforma em cinza 
para sempre, isto é, em obstáculo superado. 

Para fazer aparecer a dupla função de uma construção discursiva, é 
necessário deixar de considerar que ela tem o estatuto de uma antecipa
ção ou, ao contrário, que ela se opõe inteira ao advento do saber. É preci
so, antes, dissociar seus componentes, de modo a atribuir-lhe um papel 
negativo ou um papel positivo. 

É porque Canguilhem se esforça para compor uma história do reflexo sem 
"discriminação ideológica a priori" que ele encontra, na história, elementos para 
fazer uma discriminação ideológica a posteriori. Ao estabelecer que é Willis 
quem inventa o conceito de reflexo, ele é conduzido a mostrar que as concep
ções anatomo-fisiológicas de Descartes constituem obstáculos, proibindo-o de 
forjar este conceito. Donde a possibilidade de julgar o valor da teoria cartesiana: 
afastada do espaço do saber, ela é desqualificada nas suas pretensões científicas. 
A teoria cartesiana usurpava um título ao qual ela não tinha direito. E quando o 



conceito de reflexo aparece, não é onde era esperado, mas em um contexto vitalis¬ 
ta. Com a formação do conceito de reflexo por Willis, assistimos a um processo de 
"deposição" de uma teoria pseudocientífica. 

Todavia, a teoria cartesiana não deve ser totalmente excluída da histó
ria do movimento reflexo. A história da fisiologia não deve a esta teoria a for
mação do conceito de reflexo, mas deve outra coisa. É o que Canguilhem es
tabelece quando afirma que Galeno e Whytt concebiam o movimento invo
luntário como movimento voluntário ou refletido, mas tornado inconsciente 
ou automatizado pelo hábito. Eles enunciavam, com precisão, a teoria de que 
a noção de reflexo deve ultrapassar, antes de se constituir, na medida em que 
representa um obstáculo interno à sua constituição: "É por ter ultrapassado 
este obstáculo que Descartes tem sua parte que não é pequena , mas diferen
te daquela que, em geral, lhe é atribuída na história do reflexo" (Canguilhem, 
1955:149). A teoria cartesiana, levando em conta seus efeitos destruidores, 
deve então ser inscrita na história do reflexo. 

Para explicitar os dois pontos de vista segundo os quais podemos avaliar, à 
luz do presente, o valor das teorias biológicas, não é preciso crer nem que a re
corrência se aplica apenas às orientações do pensamento sobre o biológico nem, 
inversamente, que deve conduzir a abandonar aquilo que não pertence ao pas
sado atual. É necessário, ainda, distinguir a função e o conteúdo de uma teoria 
biológica, de modo a estabelecer, por retrospecção, a atualidade da função e a 
superação do conteúdo. 

A atualidade das teorias vitalistas deve-se ao fato de que é em seu contexto 
que um conceito científico encontra as condições de seu aparecimento e de sua ela
boração progressiva. Willis inventa o conceito de reflexo, que só é definitivamente 
formado por volta de 1800; portanto, só depois que Whytt, Unzer e Prochaska de
senvolveram seu caráter lógico e experimental. Ora, as teorias como contexto, em 
que o conceito é sucessivamente elaborado, não remetem a nada mais que à sua 
função. O valor das teorias vitalistas relativas ao funcionamento do sistema nervoso 
reside nesta consciência aguda da especificidade dos fenômenos biológicos: "Num 
organismo qualquer, uma relação autêntica e não simulada, natural e não artificial, 
de retroação exige uma individualidade irredutível a um composto. Unzer e Pro
chaska, assim como Whytt, não afirmavam, à sua maneira, outra coisa" (Canguilhem, 
1955:157). O que conduz o pensamento vitalista tão depressa a seu fim é, então, 
esta intuição quanto ao sentido dos fenômenos biológicos. Eis porque estas intuições 
devem figurar em uma história iluminada pela finalidade do presente. 

Mas estas teorias vitalistas são também inatuais. De uma parte, enquanto 
fundo teórico onde se delineia o conceito de reflexo e, de outra, porque, com 
elas, os vitalistas exprimem, à sua maneira, esta consciência da especificidade 
dos fenômenos vivos. O emprego dos termos "princípio vital", "força vital" e "força 



nervosa" é, com efeito, o indicativo de uma impossibilidade de conceitualizar 
estas intuições biológicas. É porque elas pretendem atingir a vida em termos 
metafísicos que as teorias inspiradas no animismo e no vitalismo devem ser 
abandonadas. Com a história do reflexo, desdobra-se a recorrência concernente 
ao conhecimento da vida como ordem original de fenômenos. Surge uma histó
ria das crispações ou, antes, das impaciências do pensamento biológico; uma 
história de seus pontos de vista ao mesmo tempo penetrantes e superficiais. Pe
netrantes, já que a reflexão recorrente justifica estas teorias naquilo que elas 
apontam; superficiais na medida em que apaga as entidades metafísicas. 

Não há indecisão nesta história das ciências quando se trata de exigências 
da continuidade e da descontinuidade. Primeiro, no momento mesmo em que 
Canguilhem mostra o que a descoberta de Willis deve a uma mitologia e a uma 
metáfora, elas são relegadas ao esquecimento. O questionamento da noção de 
sobredeterminação revela aqui sua polivalência. Em seguida, ele distingue as fun
ções negativa e positiva da teoria cartesiana do movimento animal: de um lado, 
esta teoria não autoriza a formação do conceito de reflexo, de outro, ela contri
bui com a sua purificação ulterior. Em conseqüência, o estudo desta formação 
discursiva faz ressaltar sua ambivalência. Por fim, a relação entre as teorias vita-
listas e os fenômenos vivos assinala a emergência de uma nova relação, ponto de 
aplicação de uma recorrência bipolar. Com efeito, uma justifica o sucesso das 
teorias biológicas pela exigência vitalista, ao passo que a outra a critica, afirman
do que esta exigência se traduz em termos pseudocientíficos. 

Com a história da formação do conceito de reflexo, Canguilhem enfatiza 
explicitamente o entrelaçamento e a disjunção do superado e do sancionado. É 
fazendo a história de um conceito que um problema de metodologia histórica en
contra sua solução. Porém, a complexidade da problemática da história das ciên
cias deixava em aberto uma questão. A refutação dos resultados vitalistas em 
nome do mecanicismo o indica: "Se, como G. Canguilhem afirma, foram os vita
listas e não os mecanicistas que descobriram o reflexo, isto, na verdade, é uma 
homenagem que os primeiros renderam, senão ao mecanicismo de Descartes, ao 
menos às intuições causais das quais procedem" (Piaget, 1987:897). Notemos que 
a dita homenagem supõe a subordinação do vivo ao determinismo físico-químico, 
isto é, a um reducionismo. Como então se opor à possível confusão de duas pro
blemáticas históricas? Para marcar a especificidade da epistemologia da biologia, 
Canguilhem estabelece o estatuto epistemológico de uma série de conceitos que 
são estranhos à epistemologia das ciências da matéria. 

Por volta dos anos 70, Canguilhem elabora uma nova teoria da história 
das ciências. Ele transpõe um princípio de utilidade (uma idéia diretriz da biolo¬ 
gia) para a interrogação sobre o sentido vital da constituição do saber na história. 
Isto o leva a registrar uma exigência permanente da vida no vivo expressa em três 



modalidades: uma mitologia que traduz uma necessidade de acesso à totalidade, 
uma construção discursiva que responde às necessidades de ordem prática, e 
as conceitualizações vitalistas que exprimem subordinação ao fato da vida. 
Porém, ao introduzir um fator instintivo, quer dizer, os interesses vitais do 
vivo humano, Canguilhem subordina a história a uma epistemologia aprimo
rada: uma necessidade de acesso à totalidade se manifesta por uma "superva¬ 
lorização" da vida; necessidades de ordem prática ocasionam a construção de 
modelos de uma medicina operatória designados pelo conceito de "ideologia 
científica"; a especificidade dos objetos biológicos à qual se submete o pensa
mento da vida é designada pelo conceito de "normalidade". As questões da 
supervalorização da vida, de sua preservação e de sua definição assinalam o 
aparecimento de uma história dos objetos biológicos. 

Não somente o nível das análises se desloca do conceito para os objetos, 
como também o campo de aplicação é diferente. Com efeito, Canguilhem passa 
de uma escala microscópica a uma escala macroscópica da história das ciências. 
Em outras palavras, seu interesse é centrado nos começos lentos, mas, também, 
nas bruscas mutações que caracterizam o passado próximo da biologia. De um 
lado, esta história é descrição do desmoronamento de uma mitologia, das cons
truções discursivas e das conceitualizações pré-científicas. De outro, esta história 
traz à luz o que elas contêm de força propulsora. Seríamos tentados a dizer que, 
para Canguilhem, a oposição entre as duas linhas é um fracasso: a uma se deve a 
positividade do erro como presunção de verdade, à outra se deve a negatividade 
enquanto destruição pela verdade. A clivagem entre as categorias de obstáculo, 
ruptura e abandono, por uma parte, e as de condição de possibilidade, ligação e 
prolongamento por outra, se passa no interior da ilusão. A ilusão que não tem fu
turo, mas está sempre por vir, uma vez que a história continua. 

3. Ao aplicar o conceito de supervalorização a uma mitologia, Canguilhem 
funda sua polivalência: ela é ao mesmo tempo condição de possibilidade do co
nhecimento da vida e seu obstáculo. Ao ser abandonado como erro vital, o mito 
é revelador de uma necessidade de acesso à totalidade. Ora, a prova da realida
de confirma o fracasso de uma mitologia. Eis porque, ao proporcionar à ciência 
seus objetos, que são seus problemas, uma mitologia pode ser tomada como 
condição de possibilidade do saber. Canguilhem nunca deixa de lembrar que a 
medicina começou sendo uma arte e que a filosofia deve suas questões à clínica, 
ou melhor, a uma velha herança feita de mitologias e de rituais. Se o conceito de 
doença se confunde com estas mitologias e estes rituais, é o sofrimento consecu
tivo ao fracasso das práticas que dissipa a segurança ilusória que elas proporcio
nam. O interesse pelo conhecimento da vida deriva, então, de um interesse mais 
originário suscitado pelos projetos de cura fadados ao insucesso. 



Porém, mostrar que uma mitologia desaparece como erro vital é afirmar 
que ela está destinada a se esvanecer como ilusão, exprimindo uma vontade de 
potência que é negação dos limites que a própria vida impõe aos vivos. Ora, a 
determinação destes limites é o objeto mesmo do saber. Uma mitologia, ao se 
opor ao conhecimento da vida, constitui também um obstáculo. Por exemplo, as 
diferentes verses pseudocientíficas do tema da geração espontânea manifestam a 
persistência de um mito relativo à origem da vida. Canguilhem, no artigo "Vida" 
lembra que o mito do nascimento do herói é um argumento complementar da 
teoria que Otto Rank desenvolve em O Traumatismo do Nascimento. Os mitos 
de negação parecem confirmar a idéia de que a separação da criança do meio 
placentário é a origem e o modelo de toda angústia. É preciso então perceber na 
aversão ao nascimento e à gênese, que não passam de sucesso e descendência, 
um efeito do prestígio do original. Certamente, Canguilhem não pretende que 
todos os partidários do que se chamou a geração equívoca ou a heterogenia não 
fazem mais do que colocar em forma de discurso o fantasma originário de seu 
inconsciente traumatizado, mas "permanece a idéia de que a teoria da geração 
espontânea é uma supervalorização da vida, portanto, um obstáculo à inteligên
cia do objeto biológico" (Canguilhem, s/d:766b-c). 

O conceito de ideologia científica designa estes modelos da medicina 
cirúrgica e funda sua ambivalência: eles devem ser separados e ligados ao 
presente da ciência. Uma ideologia científica deve ser ligada ao presente da 
medicina, porque ela pode constituir uma etapa epistemologicamente neces
sária para que surja uma medicina capaz de executar seu projeto. Da "medi
cina fisiológica" de Broussais não resta nada. Entretanto, este sistema teve 
efeitos subversivos: graças a ele assiste-se ao desaparecimento da ontologia 
médica e de uma nosologia essencialista. Magendie, por sua vez, impõe uma 
nova orientação em medicina, na medida em que esta última lhe deve um tri
plo deslocamento: de lugar (do hospital ao laboratório), de objeto (do ho
mem ao animal) e de modo (da preparação galênica ao princípio ativo isola
do pela química). Enfim, a leitura de Claude Bernard, que identificava doen
ça e envenenamento, pôde contribuir para facilitar a compreensão do meca
nismo da infecção. O princípio de identidade entre o normal e o patológico, 
que tem sua fonte na obra de Brown, foi admitido por Broussais, Magendie e 
Claude Bernard. Este princípio, que justifica um ativismo médico, se opõe en
tão à antiga medicina expectante: "Este princípio fundou uma ideologia, 
aquela do poder ilimitado da medicina, uma ideologia médica liberada de 
todo compromisso com o hipocratismo" (Canguilhem, 1977:53-54). Uma 
ideologia médica que talvez também tenha contribuído para tornar acolhedor 
ao espírito dos médicos, químicos e biólogos a idéia tecnicista de violar a na
tureza com fins terapêuticos. 



Mas uma ideologia científica também deve ser separada do verdadeiro 
conhecimento. Mostrar que ela desaparece como "pseudo-saber" é descrever o 
seu desaparecimento como ilusão, exprimindo uma vontade de fundar teorica
mente a terapêutica. Ora, esta ilusão é um desconhecimento das exigências me
todológicas e das possibilidades operacionais da ciência que virá ocupar seu lu
gar. É fácil evidenciar a defasagem da terapêutica em relação aos modelos de 
uma medicina cirúrgica. Afastamento, portanto, das terapêuticas de Broussais, 
Magendie e Claude Bernard com relação ao "fisiologismo" do primeiro e à "medi
cina experimental" dos dois últimos. A atitude face às doenças infecciosas, que 
não entravam no quadro definido pelo princípio da identidade dos fenômenos 
orgânicos normais e patológicos, testemunha claramente a impotência destas 
"teorias médicas". Canguilhem faz alusão ao fracasso dos tratamentos fisiológicos 
anti-estimulantes de Broussais, à posição anticontagionista de Magendie a propó
sito do cólera e, para finalizar, à idéia de Claude Bernard segundo a qual doen
ças como a varíola, o sarampo e a escarlatina respondem a funções da pele que 
ainda são ignoradas. Era preciso, como mostra Canguilhem, uma revolução na 
química e na técnica mas, sobretudo, o desvio pastoriano por meio da cristalo
grafia, para que a quimioterapia sustentasse a promessa da ideologia. 

O conceito de normalidade, que designa a originalidade distintiva dos orga
nismos vivos, funda uma dupla recorrência. Tal recorrência legitima e enfraquece, 
ao mesmo tempo, as conceitualizações pré-científicas da vida. De sorte que estas 
conceitualizações devem ser prolongadas, por um lado, e abandonadas, por outro. 

Em A Questão da Normalidade, Canguilhem definiu o objetivo que atri
bui à sua história da biologia: a descrição das etapas que marcam a constituição 
daquilo que uma disciplina considera como seu objeto próprio, isto é, objetos 
específicos sem equivalentes mecânicos ou, ainda, "estruturas da ordem da con
fiabilidade e, ao mesmo tempo, da falibilidade". Estes conceitos axiológicos são 
nivelados ao final, que é provisório, de sua trajetória na história. Mas é suficiente 
nos remeter ao capítulo inicial da história da biologia para constatar que pesqui
sa e ação já eram indissociáveis da referência a valores vitais. Aristóteles, natura
lista, ordena a série animal segundo a hierarquia, do perfeito ao imperfeito, en
quanto Hipócrates, médico, orienta sua terapêutica em função de uma reflexão 
sobre o normal e o anormal. Tanto no caso da história natural (Aristóteles, Mau¬ 
pertuis, Buffon, Darwin) como no da história da fisiologia (Aristóteles, Descartes, 
Stahl, Claude Bernard) as filiações são justificadas, levando-se em conta a refe
rência a conceitos normativos. Daí, a idéia de que o sucesso das definições do 
vivo está subentendido em uma espécie de "princípio de conservação temática". 
Em suma, as imagens e as metáforas da normalidade testemunham o esforço per
manente de uma definição da vida que não deixa escapar sua originalidade. Es
tas antecipações inábeis, mas adequadas, devem ser estendidas. 



Aparentemente, esta história da biologia desconhecia a descontinuidade, já que 
o corte parece coincidir com a origem. Mas, considerando que os objetos biológicos 
são correlates de um pensamento que não cessa de os objetivar diretamente, desde a 
Antigüidade até nossos dias, Canguilhem propõe uma história da vida que está longe 
de excluir uma história das variações desta temática. Daí, uma atenção centrada nas di
versas "manifestações" do princípio de conservação. Donde resulta uma história, que 
progride por etapas, registrando o deslocamento da superfície do plano da inteligibili¬ 
dade - em que se legitimam os aspectos normal e anormal dos modos de existência 
dos organismos vivos - para a profundidade do vivo. Esta atenção à sucessão histórica 
destes diferentes níveis de apreensão dos fenômenos da normalidade é crítica: deter
mina a natureza "pseudo-teórica" das conceitualizações pré-científicas. Eis porque estas 
últimas devem ser abandonadas, mas abandonadas como ilusões que traduzem uma 
vontade de afirmar a originalidade da vida tal como ela é percebida ou pressentida, 
isto é, próxima de seu objeto dado e não distante de seu objeto construído. 

Canguilhem concorda com a idéia nietzscheana segundo a qual a im
portância de um "progresso" se mede pela grandeza dos sacrifícios que lhe 
devem ser feitos. Para ele, os méritos daqueles que a história abandonou, pe
los caminhos por ela mesma rejeitados, "são medidos por sua relação indireta 
com a obra coletiva elaborada sem eles" (Canguilhem, 1977:77). O progresso 
ou o avanço de uma ciência não resulta do acúmulo de conhecimento. Pro
cederíamos mal ao tomar a ambição de uma mitologia, o projeto de uma 
ideologia científica e o princípio de conservação temática, como indicativos 
de uma história orientada, quer dizer, progredindo em direção a uma finali
dade. Esta história é, antes, aquela das diferentes tentativas de assujeitamento 
dos objetos em campos teóricos e práticos heterogêneos, independentes e, 
algumas vezes, sobrepondo-se uns aos outros. Ao mesmo tempo, podemos 
perceber como Canguilhem joga com a antinomia das categorias epistemoló¬ 
gicas. Se uma mitologia é condição de possibilidade do saber, é somente en
quanto permite apreender os fracassos como dificuldades no campo da práti
ca científica em seu devir. Se a promessa da ideologia é mantida, é "de outro 
modo e num outro terreno". Se as conceitualizações pré-científicas dos fenô
menos da normalidade são conservadas, é "somente enquanto deslocamento, 
cuja função é de indicador de uma originalidade objetiva". Este triplo movi
mento ocasiona, sem contradição, a inversão das categorias: uma mitologia é 
também um obstáculo, uma ideologia científica aparece em um ponto de 
ruptura e, enfim, as conceitualizações pré-científicas devem ser abandonadas. 

É a colocação à prova dos conceitos de supervalorização, de ideologia 
científica e de normalidade que assegura o funcionamento regulado dos três pa
res de categorias anteriormente formadas por ocasião da história do conceito de 
reflexo. Mas, com estes conceitos epistemológicos, aparece, também, o tema da 



representação dos significados da formação de uma ciência em seu devir. Deste 

ponto de vista, esses conceitos epistemológicos exprimem uma vontade de vida 

cujo efeito, invariavelmente, é superação. Não assinalam eles também a emer

gência, no domínio da história das ciências, de uma série de questões que esta

vam no âmago da reflexão de Canguilhem desde 1943? Daí, o interesse em reto

mar o ensaio sobre O Normal e o Patológico. 

4. É necessário trazer de novo estes conceitos epistemológicos ao seu contex
to médico, científico e filosófico, que tornou possível, há muito tempo, seu apareci
mento. Uma mitologia, indício de uma supervalorização da vida, manifesta uma 
vontade de dominação; uma ideologia científica exprime uma vontade de ação; o 
conceito de normalidade designa, enfim, aquilo que o vitalismo sempre tentou al
cançar. Estes temas se enraízam em uma reflexão sobre as questões do conhecimen
to, da ação e da vida. Quem tentasse aqui encontrar os problemas tradicionais do 
conhecimento, da moral e da existência desconheceria a novidade de um pensa
mento voltado para a questão do valor e da norma. Com efeito, o pensamento de 
Canguilhem gira em torno da medicina precisamente situada no ponto de verificabi¬ 
lidade do saber, da ação e da vida. Do saber, em primeiro lugar: o conceito de su
pervalorização está ligado à questão da relação entre o conhecimento e seu objeto. 
Do acaso, em seguida: o conceito de ideologia científica se prende à questão das re
lações entre ciência e técnica. Da vida, enfim: o conceito de normalidade relaciona-
se à questão das normas e do normal. 

Ao procurar o sentido originário de todo ato de conhecimento no vivo, 
Canguilhem renova a questão da relação entre o conhecimento e a vida. Para 
ele, o conhecimento e a vida são objetos de uma valorização, mas de uma valo
rização unificada: pensamento e conhecimento se estabelecem, do ponto de vis
ta do homem, na vida, para orientá-lo. Canguilhem compreende a ciência, que 
pode se transformar em ato, como uma atividade do vivo humano, cujo valor, 
aliás, não é maior nem menor do que o da atividade dos vivos no humanos. Ele 
inclui, então, a ciência na vida, e considera a atividade do homem que conhece 
como pertencente a um capítulo da história da vida: "Estes vivos vivem sua vida 
tendo como referência espontânea certas exigências de comportamento ou nor
mas de adaptabilidade. A interrogação sobre o sentido vital destes comporta
mentos ou destas normas, ainda que não se origine diretamente da física ou da 
química, faz, também, parte da biologia" (Canguilhem, 1977:138)1. A este pro¬ 

1 Em La Connaissance de la Vie, Canguilhem já escrevia: "Uma teoria geral do meio, do ponto de vista 
autenticamente biológico ainda está para ser feita pelo homem técnico e sábio, no sentido do que foi 
tentado por von Uexküll para o animal e Goldstein para o doente "(Canguilhem, 1967:96). 



jeto de uma teoria geral do meio, talvez se façam duas objeções. Em primeiro lu
gar, poderemos dizer que o animal, ao contrário do homem, não se engana, pois 
ele é informado hereditariamente para memorizar e transmitir apenas certas in
formações. Em segundo lugar, diremos que o pensamento faz do homem um ser 
vivo bem particular. Mas não devemos esquecer, por um lado, que a formação 
de conceitos é uma modalidade da informação e, por outro lado, que a função 
do conhecimento é uma função de decifração fundada no erro. Nietzsche dizia 
que o conhecimento é o signo da perda da "razão animal sã". Canguilhem diria 
mais, que ele é o indício da perda de um sentido, isto é, da ausência de decodi¬ 
ficação ou de mutação, pelas quais a vida teria alcançado este ser vivo capaz de 
erro. Em lugar de acreditar que Canguilhem reativa, assim, um empirismo, deve
mos, antes, ver como esta idéia se origina de uma reflexão sobre a questão da re
lação do conhecimento com seu objeto. 

Em O Normal e o Patológico, Canguilhem mostra que a concepção positi
vista da doença é a expressão de uma supervalorização do saber. Se o vivo huma
no conhece as relações do mal com o estado normal, então a medicina comporta 
um poder de dominação. É que a eficácia da ação está fundada na ciência. Eis o 
programa de um positivismo despótico e tão seguro do seu poder que assimila a 
função de conhecimento a uma função de comando. Reconhecemos, de passa
gem, uma das figuras de um sonho demiúrgico: o tema de uma potência ilimitada 
do homem que se exerceria sobre a natureza e a vida. Ora, este sonho lembra a 
concepção cartesiana da relação entre o conhecimento e a vida. A supervaloriza
ção do saber aponta a separação do pensamento com relação à vida, e, também, 
o direcionamento do pensamento contra a vida. Se bem que o pensamento não 
pode reencontrar aquilo que ele imobiliza, substituindo o quantitativo pelo quali
tativo. Opõe-se Canguilhem a esta substituição que implica o esquecimento de 
um fato epistemológico: ao reduzir a relação qualitativa de valores vitais negativo-
positivo a uma relação quantitativa, desloca-se esta diferença sem para tanto anu
lá-la. Para desarmar a armadilha do Mesmo e do Outro, é preciso antes pensar 
que toda atividade humana, seja prática (como a terapêutica), seja teórica (como 
a ciência), é um desdobramento histórico de significações normativas permanen
temente em transformação, mas originariamente restritas à vida. 

Com efeito, erro e doença acabam por convergir na direção daquilo que 
os funda, e que nada mais é do que a falibilidade da vida. Com a introdução do 
conceito de erro em patologia, questionam-se as perturbações bioquímicas here
ditárias e as anomalias de natureza genética. Se bem que, de acordo com uma 
tal concepção de doença, o mal é radical: "Ele está nas próprias raízes da organi
zação (...) no ponto onde começa não o reino mas a ordem do vivo" (Cangui
lhem, 1966:210). E, da mesma maneira que existe materialidade do erro do me
tabolismo, portanto do mal, existe uma consistência do erro. Em outras palavras, 



o erro do pensamento se enraíza no erro da vida e este é a chave daquele. Re
torno a Nietzsche? Com ele, também se compreendia melhor a criação da ciên
cia, uma vez que ele enraizava o saber no erro; porém, quem quer a verdade ou 
a ciência "afirma, por esta vontade mesma, um outro mundo que não o da vida" 
(Nietzsche, 1955:289). Portanto, uma mentira. Se o vivo só pode viver cometen
do este erro com relação à vida - o erro quer dizer a busca da verdade - ele per
manece deste lado da vida que é a invenção e o poder. Este tema da supervalo
rização da vida fundada na aparência conduz à depreciação do saber pela vida: 
figura invertida do sonho positivista, uma vez que a supervalorização do saber le
varia à negação da vida. Temos aí, talvez, duas versões espetaculares de uma 
mesma concepção clássica da verdade e do sujeito. O fundamento do conheci
mento na vida, que confere um novo estatuto à relação do saber com seu obje
to, remete a uma filosofia da ação. 

Com efeito, é o conluio do sentido dos termos "erro" e "errância", que 
parece estar na origem desta idéia de formação de conceitos como uma das 
modalidades da informação, entre outras. O homem se engana quando ele 
não sabe onde se posicionar para decifrar; engana-se porque é destinado a 
errar. Nós acreditamos não trair o pensamento de Canguilhem ao afirmar que 
o erro e a errância são totalmente semelhantes ao acaso. Trata-se, aqui, de 
um empirismo inteiramente assumido e mesmo reivindicado. Ficaríamos ten
tados a acrescentar que ele constitui uma invariante do seu pensamento, o 
núcleo do seu método histórico. Fazer a história de uma ciência é descrever 
sua trajetória, seus desvios, seus objetivos e a distância que separa um projeto 
de sua realização. Em uma palavra, é apreendê-la no seu imprevisível devir. 
Daí, dois temas complementares: o tema da retificação da ilusão que opera a 
incessante dicotomia do verdadeiro e do falso, e o tema de uma incessante 
superação do conhecimento confirmado. A divisão origina-se no saber e na 
superação da ilusão. Esta última, no mesmo instante em que antecipa aquilo 
que sabe, ignora os obstáculos que estão por vir assim como aquilo que seu 
projeto deveria conter em termos de conhecimento para ser bem-sucedido. 
Quanto à superação, Canguilhem retira do espaço do conhecimento a mito
logia, a ideologia científica ou, ainda, para empregar uma palavra que retoma 
de Fontenelle, a ignorância, "a filha mais velha da ciência a qual a ciência en
contra sempre em seu poder" (Canguilhem, 1971:174). O surgimento do con
ceito de ideologia científica, por volta dos anos 70, é, portanto, o signo de 
uma convergência com a questão das relações entre as ciências e as técnicas. 

Em O Normal e o Patológico, Canguilhem mostra que o princípio de Clau
de Bernard da identidade do normal e do patológico traduz a convicção de que a 
ciência fisiológica, pelo viés da patologia, seria fundada para determinar a atividade 
terapêutica. Porém, subordinar a medicina à fisiologia é confundir a atividade tera¬ 



pêutica com a ciência; é, portanto, recusar à técnica todo valor e toda autono
mia. A esta convicção humanista, que subordina a ação ao saber, Canguilhem opõe 
uma convicção anti-humanista ou, antes, uma convicção realista. Uma atenção vol
tada para as práticas assinala a inversão do ponto de vista da convicção humanista e 
a emergência das relações entre as ciências e as técnicas. Ao admitir um interesse 
pela patologia, pela clínica e pela terapêutica, Canguilhem reconhece sua função 
heurística. Para ele, uma atividade técnica, não teórica, pode ser a causa de renova
ções e de reformulações de questões científicas. Além disso, opõe ao racionalismo 
dogmático um empirismo, que é uma "filosofia do acaso intelectual". É bem verdade 
que as técnicas, à diferença das ideologias científicas, não admitem este desvio teóri
co que faz com que Canguilhem localize as últimas na vizinhança do conhecimento. 
Em contrapartida, ambas devem seu aparecimento às exigências de ordem prática; 
ambas se fundam nas necessidades da vida e por isto nos parece legítimo aproximá-
las. Poderíamos, então, afirmar que, em relação à racionalidade, as técnicas e as 
ideologias científicas asseguram uma função estruturalmente análoga, já que elas po
dem ter às vezes um papel positivo na constituição do saber. E ainda, a idéia de que 
a terapêutica constitui a origem dos interesses da fisiologia leva Canguilhem a aplicar 
a técnica humana, como atividade normativa, na própria vida. É exatamente deste 
lado da prática médica que podemos descobrir a atividade de uma técnica vital, no 
silêncio ou no sofrimento da vida, que permite compreender que ela é uma ativida
de finalizada. É necessário negar a dependência da técnica para com a ciência, ra¬ 
mificando-a na vida: a técnica deriva da vida, prolonga atos naturais e instintivos. E é 
justamente porque a vida é "atividade de informação" que ela é a fonte de toda ativi
dade técnica, mas também de toda atividade teórica, portanto das ideologias cientí
ficas que estão a meio caminho desta e daquela. Vemos, então, aparecer um traço 
comum a todas estas atividades humanas: a eventualidade do fracasso ou do erro 
está inscrita na sua história e é por esta razão que esta história deve ser escrita como 
um "acaso e no como uma decorrência". Ora, a tendência fundamental da vida não 
é também o afrontamento dos riscos, quer dizer expansão, superação e não mais 
conservação? O acaso representa para a história aquilo que o risco representa para a 
vida, e a história que não é nem deduzida da vida nem projetada na vida aí se ins
creve. Esta filosofia da ação parte do pressuposto da idéia de vida como preferência 
e excluso, o inverso de uma relação de indiferença com o meio. 

Esta idéia de vida como ordem original dos fenômenos, ou como ativida
de normativa, é devida ao fundador da biologia e não aos inventores do termo, 
Lamark e Tréviranus. Em Nascimento da Clínica, Michel Foucault confirma "com 
Bichat, o conhecimento da vida encontra sua origem na destruição da vida, e no 
seu extremo oposto; é na morte que a doença e a vida falam sua verdade" (Fou
cault, 1963:248). Canguilhem mostrou que o nascimento conceituai da biologia 
ocorreu de modo inverso ao do nascimento da física: esta constituiu-se por su¬ 



pressão de conceitos axiológicos, aquela pela sua adição. Com Galileu e Descar
tes, a mecânica funda-se no princípio de inércia, apesar de o movimento da ma
téria deixar de ser atribuído ao poder da vida: a distinção aristotélica dos movi
mentos naturais e violentos, que resultou de uma mecânica qualitativa, foi invali
dada. Com Bichat, a biologia funda-se na oposição entre o natural - que não é o 
efeito de um determinismo mas o termo de uma finalidade - e o patológico: a 
vida como poder não pode ser explicada por leis forjadas a partir de hipóteses 
que lhe negam esta qualidade. Por ser "longo e tortuoso", o caminho que vai da 
enteléquia de Aristóteles à enzima do bioquímico é o mesmo. Para chegar à de
finição do objeto biológico, Canguilhem distingue duas coisas: de um lado, aqui
lo que ela tem de relativamente estável, o ponto de vista, a função de índice; de 
outro lado, o elemento mutável, todas as coisas relacionadas às conceitualizações 
deste ponto de vista. Ora, a vida não é conservadora e inovadora? Denunciar 
uma concepção biológica da história seria uma grande tentação. É preciso, antes, 
registrar uma convergência da relação, tanto do método, quanto do conteúdo, 
com a questão das normas e do normal. 

Em O Normal e o Patológico, Canguilhem nota que o princípio de identidade 
do normal e do patológico de Claude Bernard traduz a "convicção do otimismo racio¬ 
nalista de que não há realidade do mal" (Canguilhem, 1966:61). Esta convicção se 
opõe a toda concepção ontológica da doença. Ao contrário, se se estabelece uma dife
rença qualitativa entre o normal e o patológico, o conceito de mal tem um sentido. 
Ora, esta idéia comporta a convicção do pessimismo empirista. Canguilhem faz, então, 
uma inversão do ponto de vista da convicção, assinalando a emergência da questão da 
normatividade biológica. Uma referência histórica reforça a dissonância das teses. A 
Broussais, inimigo de toda ontologia, se opõe uma tradição médica dualista repre
sentada por Paracelso, Van Helmont e Stahl. Esta medicina, sem dúvida, está errada ao 
pensar que o mal é um ser, mas ela tem razão quando confere um sentido ao conceito 
de doença. Se bem que o vitalismo importa menos pelo seu conteúdo do que pelo 
que indica: ao verificar a realidade da normatividade da vida, o vitalismo, longe de dei
xar escapar o problema dos valores, designa o cerne da questão. Certamente, os ter
mos "princípio vital", "idéia" e "arché" são menos precisos e menos explícitos que as 
imagens de "desenho", "plano", "idéia diretriz" ou "ordem". Mas entidades metafísicas, 
imagens e metáforas são suscitadas pela mesma exigência vitalista e devem seu apare
cimento ao "reconhecimento do fato da organização": a decodificação do programa 
genético legitima, a posteriori, todos estes pontos de vista. 

Contudo, Canguilhem não esperou esta descoberta para avaliar o vitalis
mo no qual ele vê uma biologia de médico: vitalismo e naturismo são indissociá
veis. É necessário, ainda, voltar à medicina para criticar a idéia de que ela toma 
emprestada da fisiologia a noção de norma. Sem dúvida, a medicina retoma da 
fisiologia aquilo que ela lhe forneceu e o que ela mesma recebeu da vida. Pois a 



medicina, como técnica de restauração da saúde, encontra seu solo originário 
na vida, que já é "atividade médica natural". A própria doença traduz o fato 
fundamental de que a "vida não é indiferente às condições nas quais ela é 
possível, que a vida é polaridade e por isso mesmo posição inconsciente de 
valor, em suma, que a vida é, de fato, uma atividade normativa" (Canguilhem, 
1966:77). Pode acontecer que um erro de leitura da mensagem seja a causa 
das mutações patológicas, assim como dos desvios de estruturas. Então, se as 
mutações estão na raiz das diferenças que se introduzem na vida, que é con
servação de uma informação, por que razão a história das ciências da vida 
não poderia distinguir, na definição da vida, o que ela tem de permanente, 
por um lado, e o que ela comporta de ruptura, por outro? Porém, quanto à 
metáfora segundo a qual o modelo tem pouca importância, Canguilhem afir
ma que se trata, antes de tudo, de mostrar "em que e como esta história foi 
realizada". Em A Lógica da Vida, François Jacob assinalava as rupturas, isto é, 
os diferentes níveis de abordagem do objeto biológico. É com as imagens e as 
metáforas da normalidade que Canguilhem refaz as ligações destes diferentes 
níveis. Daí, uma história das ciências bem ajustada ao seu objeto, uma vez 
que ela esposa a irredutível originalidade dos discursos em sua história. 




