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CURsa, ANa DE 1978-1979

Aula de 10 de janeiro de 1979..........................................
Questoes de metodo. - Supor que os universais
nao existem. - Resumo do curso do ana precedente: 0 objetivo limitado do governo da razao
de Estado (politica external e 0 objetivo ilimitado do Estado de policia (politica internal. - a direito como principio de limitac;ao externa da razao de Estado. - Perspectiva do curso deste ana:
a economia politica como principio de limitac;ao
interna da razao governamental. - abjeto geral
desta pesquisa: 0 par serie de praticas/regime de
verdade e seus efeitos de inscric;ao no real. - a
que e 0 liberalismo?

3

Aula de 17 de janeiro de 1979
.
a liberalismo e a adoc;ao de uma nova arte de
governar no seculo XVIII. - As caracteristicas es-

39

Aula de 31 de janeiro de 1979.......................................... 103

pecfficas da arte liberal de govemar: (1) A ,:onstitui~ao do mercado como lugar de fOl;na~ao de
verdade e nao mais apenas como dorrumo de JUrisdi~ao. _ Questoes de metodo. Objetos das
pesquisas empreendidas em tome da loucura,
da penalidade e da sexualidade: :s~o~o de uma
hist6ria dos "regimes de vendi~ao . - Em que
deve consistir uma critica politica ~o saber. - (2)
o problema da limita~ao do e".eraclo do poder
publico. Os dois tipos de solu~ao: 0, radlCalismo
juridico frances e 0 utilitansmo mgles. - ~ '1ues tao da "utilidade" e a limita~ao do exerClClO do
poder publico. - Obse~a~ao ~obre 0 estatut,: do
heterogeneo em histona: 10gl_ca de"estrategl~
contra 16gica dialetica. - A no~ao de mteresse
como operadora da nova arte de govemar.

Aula de 24 de janeiro de 1979.;.;

····.. ··············
As caracteristicas espeClficas da arte hberal de
govemar (ll): (3) 0 problema do eqUllfbno ~uro
peu e das rela~oes intemaclOnals; - 0 caleulo
economico e politico no mercantihsmo. 0 jOnncipio da liberdade de mercado segundo os fiSlOcratas e Adam Smith: nascimento de um novo
modelo europeu. - 0 aparecimento de ;,ma racionalidade govemamental_ estendlda a esc~a
mundial. Exemplos: a quest~o do dlr~lto mantimo' os projetos de paz perpetua no seculo XVIll.
_ Os principios da nova arte liber~! de govem~:
um "naturalismo govemamental ;. a produ~ao
da liberdade. - 0 problema da ar~ltragem liberal. Seus instrumentos: (1) a gestao dos pengos
e a ado~ao de mecanismos de seguran~a; (2) os
controles disciplinares (0 panoptlsmo de Bentham); (3) as politicas intervenclOmstas. - A gestao da liberdade e suas crises.

71

A fobia do Estado. - Questoes de metodo: sentidos e implica~oes da coloca~ao entre parenteses
de uma teoria do Estado na analise dos mecanismos de poder. - As praticas govemamentais neoliberais: 0 liberalismo alemao dos anos 1948-1962;
o neoliberalismo americano. - 0 neoliberalismo
alemao (1). - Seu contexto politico-econornico.o Conselho Cientffico reunido por Erhard em
1947. Seu programa: libera~ao dos pre~os e lirnita~ao das interven~oes govemamentais. - A via
media definida por Erhard em 1948 entre a anarquia e 0 "Estado-cupim". - Seu duplo significado: (a) 0 respeito a liberdade economica como
condi~ao da representatividade politica do Estado; (b) a institui<;ao da liberdade economica como estopim para a forma~ao de uma soberania
politica. - Caracteristica fundamental da governamentalidade alema contemporiinea: a liberdade economica, fonte de legitimidade jurfdica
e de consenso politico. - 0 crescimento economica, eixo de uma nova consciencia historica
que possibilita a ruptura com 0 passado. - A
adesao da Democracia Crista e do SPD a politica liberal. - Os principios liberais de governo
e a ausencia de racionalidade govemamental
socialista.

Aula de 7 de fevereiro de 1979...................

o

neoliberalismo alemao (I1). - Seu problema:
como a liberdade econornica pode ao mesmo
tempo fundar e limitar 0 Estado? - Os te6ricos
neoliberais: W. Eucken, F. Bahm, A. Miiller-Armack, F. von Hayek. - Max Weber e 0 problema
da racionalidade irracional do capitalismo. As
respostas da Escola de Frankfurt e da Escola de
Friburgo. - 0 nazismo como campo de adversi-

139

dade necessario a defini,ao do objetivo neoliberal. - as obstaculos apolitica liberal na Alemanha
desde 0 seculo XIX: (a) a economia protecionista
segundo List; (b) 0 socialismo de Estado bismarckiano; (c) a implanta,ao, durante a Pnmerra
Guerra Mundial, de uma economia planific~da;
(d) 0 dirigismo de tipo keynesiano; (e) a po~tica
economica do nacional-socialismo. - A cntica
neoliberal do nacional-socialismo a partir desses
diferentes elementos da historia alema. - Conseqiiencias teoricas: extensao des critica ao New
Deal e aos planos Bevendge; dirigISmo e cresClmento do poder estatal; a massifica,ao e ,a uniformiza¢o, efeitos do estatismo. - a que esta;m Jogo
no neoliberalismo: sua nOVldade em rela,ao ao liberalismo classico. A teoria da concorrencia pura.

sa

:.:
. 179
a neoliberalismo alemao (Ill). - Utilidade das
analises historicas em rela,ao ao presente. - Em
que 0 neoliberalismo se dis~gue do liberalismo
classico? - Seu desafio especifico: como regular 0
exercicio global do poder politico com base nos
principios de uma eco:,omla de mercado e as
transforrna,6es que dal decorrem. - a descol~
mento entre a economia de mercado e as pohticas do laissez-faire. - a coloquio Walter Lippmann (26-30 de agosto de 1938). - a problema
do estilo da a,ao governarnental. Tres exemplos:
(a) a questao dos monopolios; (b) a questao ,das
"a,6es conforrnes". as fundarnent~s da politica
economica segundo W. Eucken. A,oes regulad<:ras e a,Des ordenadoras; (c) a politica social. A cntica ordoliberal da econorrua do bern-estar. - A
sociedade como ponto de aplica,ao das interven,6es governarnentais. A "politica de sociedade"
(Gese/lschajtspolltzk). - Pnmerro aspecto dessa po-

Aula de 14 de feuereiro de 197?

litica: a forrnaliza,ao da sociedade com base no
modelo da empresa. - Sociedade de empresa e
sOCledade judiciana, duas faces de urn mesmo fenomeno.

Aula de 21 de feuereiro de 1979....................................... 221
Segundo aspecto da "politica de sociedade", segundo os ordoliberais: 0 problema do direito nurna sociedade regulada segundo 0 modelo da
economia concorrencial de mercado. - Retorno
ao coloquio Waiter Lippmann. - Reflex6es a partir de urn texto de Louis Rougier. - (1) A ideia de
uma ord:m juridico-economica. Reciprocidade
das rela<;oes entre os processos economicos e a
moldura inStituciOl;al..- Desafio politico: 0 problema da sobreVlvencla do capltalismo. - Dois
problemas complementares: a teoria da concorrencia e a analise historica e sociologica do capltahsmo. - (2) A questao do intervencionismo
juridico. - RecapituJa<;ao historica: 0 Estado de
direito no seculo XVIII, en; oposi<;ao ao despotism.0 e ao ,Estado de pohcla. Reelabora,ao da
no<;ao no s:culo XIX: a 'luestao das arbitragens
entre cldadaos e poder publico. a problema dos
tribunalS administrativos. - a projeto neoliberal:
mtroduzir os principios do Estado de direito na
ord;m economica. - Estado de direito e planifica<;ao segundo Hayek. - (3) a crescimento da
demanda judiciana. - Conclusao geral: a especifiCldade da arte neoliberal de governar na Alemanha. a ordoliberalismo em face do pessimismo de Schumpeter.

Aula de 7 de mar(o de 1979............................................. 257
Obser;r.'<;6es gerais: (1) a alcance metodologico
da anahse dos mlcropoderes. (2) a inflacionismo da fobia do Estado. Suas liga,6es com a cri-

I'ital humane genetico; (b) os elementos adquindos e 0 problema da forma~ao do capital humano (educa~ao, saude, etc.). - Interesse dessas
analises: retomada do problema da inova~ao social e econornica (Schumpeter). Uma nova concep~ao da politica de crescimento.

tica ordoliberal. - Duas teses sobre 0 Estado totalitano e 0 decrescimento da governam!'ntalldade de Estado no seculo XX. - Observa~oes sobre a difusao do modele alemao, na Fran~a e .;'os
Estados Unidos. - 0 modelo neoliberal alemao e
o projeto frances de uma "economla sOClal de
mercado". - 0 contexto da passagem~ na Fran~, a uma economia neoliberal. - A pohtica SOClal
francesa: 0 exemplo da seguridade SOClal. - A dlSsocia~ao entre 0 economic? e 0 sOClal,;.egundo
Giscard d'Estaing. - 0 pro]eto de um nnposto
negativo" e suas implica~oes SOClalS e politicas.
Pohreza IIrelativa" e pobreza absoluta". A renuncia a politica do pleno emprego.

Aula de 21 de marfo de 1979
. 329
o neoliberalismo americana (II). - A aplica~ao
da grade econornica aos fenomenos sociais. - Retorno a problematica ordoliberal: os equivocos
da Gesellschajtspolilik. A generaliza~ao da forma
1/

II

Aula de 14 de marfo de 1979
··································
o neoliberalismo americano. Seu contexto. Diferen~as entre os neoliberalismos amencano e
europeu. - 0 neoliberalismo amencano como
reivindica~ao global, foco utopico e metodo de
pensamento. - Aspectos desse neohberahsmo:
(1) A teoria do capltal humano. Os dOls_pro
cessos que ela representa: (a) uma mcursa,o da
analise econ6mica no Intenor do seu propno
campo: critica da analise classica do tr~balho e:n
termos de fator tempo; (b) uma extensao ~a an~
lise economica a campos considerados ate e..n~ao
nao-economicos. - A muta~ao episten:'0loglca
produzida pela analise neoliberal: da an ahse dos
processos economicos aanalise da raclOnahdade
interna dos comportamentos humanos. - 0 trabalho como conduta economica. - Sua decomposi~ao em capital-competencia e renda. - A
redefini~ao do homo oeconomu::<s co~o empreendedor de si mesmo. -A no~ao de capltal humano". Seus elementos constitutivos: (a) os elementos inatos e a questao da melhoria do ca-

297

empresa" no campo social. Polftica econornica

e VitalpoUlik: uma sociedade a favor do mercado
e contra 0 mercado. - A generaliza~ao ilimitada
da forma economica do mercado no neoliberalismo americana: principio de inteligibilidade
dos comportamen!os individuais e principio ctitlco das mterven~oes governamentais. - Aspectos do neoliberalismo americana: (2) A delinqiiencia e a polftica penal. - Recapitula~ao histonca: 0 problema da reforma do direito penal no
fim do seeulo XVIII. Calculo economico e princiPlO de legalidade. A parasitagem da lei pela norma no seeulo XIX e 0 nascimento de uma antropologia criminal. - A analise neoliberal: (1) a defini~ao do crime; (2) a caracteriza~ao do sujeito
cnmmoso como homo oeconomicus; (3) 0 estatuto da pena como instrumento de "enfon;o" da

lei. 0 exemplo do mercado da droga. - Conseqiiencias dessa analise: (a) a supressao antropo16gica do criminoso; (b) 0 descarte do modele
disciplinar.

Aula de 28 de marfo de 1979
. 365
o modele do homo oeconomicus. - Sua generaliza~ao a toda forma de comportamento no neo-

liberalismo americano. - Analise economica e
tecnicas comportamentais. - 0 homo oeconomicus como elemento basico da nova razao governamental surgida no seculo xvm. - Elementos
para uma historia da no~ao de homo oeconomicus
antes de Walras e de Pareto. - 0 sujeito de interesse na filosofia empirista inglesa (Bume). - A
heterogeneidade entre sujeito de interesse e sujeito de direito: (1) 0 carater irredutivel do interesse em rela~ao a vontade juridica. (2) A logica
inversa do mercado e do contrato. - Segunda
inova~ao em rela~ao ao modelo juridico: a rela~ao do sUjeito economico com 0 poder politico.
Condorcet. A "mao invisivel" de Adam Smith: a
invisibilidade do vinculo entre a busca do lucro
individual e 0 aumento da riqueza coletiva. Carater nao-totalizavel do mundo economico. A
necessaria ignorancia do soberano. - A economia politica como critica da razao govemamental: exclusao da possibilidade de um soberano
economica, sob suas duas formas, mercantilista
e fisiocratica. - A economia politica, cii'ncia lateral em rela~ao arte de govemar.

a

Aula de 4 de abril de 1979
Elementos para uma historia da no~ao de homo
oeconomicus (II). - Volta ao problema da limlta~ao do poder soberano pela atividade economica.
- A emergencia de um novo campo, correlativo
da arte liberal de govemar: a sociedade civil. Homo oeconomicus e sociedade civil: elementos
indissociaveis da tecnologia govemamentalliberal. - Analise da no~ao de "sociedade civil":
sua evolu~ao de Locke a Ferguson. 0 Ensaio sobre
a histaria da soeiedade eivil de Ferguson (1787). As
quatro caracteristicas essenciais da sociedade civi] segundo Ferguson: (1) ela e uma constante his-

,

. 397

tOrico-na!"ral; (2) ela assegura a sintese espontanea
?os mdlVlduos. Paradoxo do vinculo economico; (3) ela
e uma matriz perrnanente de poder politico; (4) ela COnstitUl 0 motor da historia. - Aparecimento de um novo
sIstema de pensamento politico. - Conseqiiencias teoncas: (a) a questao das rela~6es entre Estado e sociedade. As problematicas alema, inglesa e francesa· (b) a
regulagem,do exercicio do poder: da sabedoria d~ pooc:pe aos caJculos racionais dos govemados. - Conclusao gera!.
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NOTA

Michel Foucault ensinou no College de France de janeiro de 1971 ate a sua marte, em junho de 1984 - com exce,ao de 1977, quando gozou de urn ana sabatico. 0 titulo da
sua cadeira era: Hist6ria dos sistemas de pensamento.
Essa cadeira foi criada em 30 de novembro de 1969, par
proposta de Jules Vuillemin, pela assembleia geral dos professores do College de France em substitui,ao a cadeira de
hist6ria do pensamento filos6fico, que Jean Hyppolite ocupou ate a sua morte. A mesma assembleia elegeu Michel
Foucault, no dia 12 de abril de 1970, titular da nova cadeira'. Ele tinha 43 anos.
Michel Foucault pronunciou a aula inaugural no dia 2
de dezembro de 1970'.
1. Michel Foucault encerrou 0 oplisculo que redigiu para sua can·
didatura com a seguinte formula; "Seria necessaria empreender a hist6ria dos sistemas de pensamento" ("Titres et travaux", in Dits et terits,
1954-1988, ed. por D. Defert e F. Ewald, colab. J. Lagrange, Paris, Gallimard, 1994, 4 vols.; ct. vol. I, p. 846) [Ed. bras.: Ditos e escritos, 5 vols.
tematicos, Rio de Janeiro, Forense Universitaria, 2006].

2. Foi publicada pelas Editions Gallimard em maio de 1971 com
o titulo: COrdre du discours. [Ed. bras.: A ordem do discurso, Sao Paulo,

Loyola, 1999.1

l
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o ensino no College de France obedece a regras especificas. Os professores tern a obriga~ao de dar 26 horas de
aula por ano (metade das quais, no maximo, pode ser dada
na forma de seminarios'). Devem expor a cada ano urna pesquisa original, 0 que os obriga a sempre renovar 0 conteudo do seu ensino. A freqtiencia as aulas e aos seminarios e
inteirarnente livre, nao requer inscri~ao nem qualquer diploma. E 0 professor tambem nao fornece certificado algum'.
No vocabulario do College de France, diz-se que os professores nao tern alunos, mas ouvintes.
o curso de Michel Foucault era dado todas as quartasfeiras, do come~o de janeiro ate 0 fim de mar~o. A assistencia, numerosissima, composta de estudantes, professores e

pesquisadores, curiosos, muitos deles estrangeiros, mobilizava dois anfiteatros do College de France. Michel Foucault
queixou-se repetidas vezes da distancia que podia haver
entre ele e seu "publico" e do pouco intercambio que a forma do curso possibilitava5 • Sonhava com urn seminario que
servisse de espa~o para urn verdadeiro trabalho coletivo.
Fez varias tentativas nesse sentido. Nos ultimos anos, no fim
da aula, dedicava urn born tempo para responder as perguntas dos ouvintes.
Eis como, em 1975, urn jornalista do Nouvel Observateur,
Gerard Petitjean, transcrevia a atmosfera reinante: "Quando Foucault entra na arena, rapido, decidido, como alguem
que pula na agua, tern de passar por cima de varios corpos
3. Foi 0 que Michel Foucault fez ate 0 inicio cla decada de 1980.
4. No ambito do College de France.
5. Em 1976, na (vii) esperanc;a de reduzir a assistencia, Michel
Foucault mudou 0 horMio do curso, que passou de 171145 para as 9 cia
manha. Cf. 0 inicio cia primeira aula (7 de janeiro de 1976) de I'll faut
dejendre la societe". COUTS au College de France, 1976, ~d, por,M. Bertani, e
A. Fontana, sob a dir. de F. Ewald e A. Fontana, Pans, Gallimard/Seuil,
1997 [ed. bras.: Em defesa da sociedade, Sao Paulo, Martins Fontes, 1999].
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para ches:ar a sua cadeira, afasta os gravadores para pousar
seus papels, lira 0 paleto, acende urn abajur e arranca a
cern por hora. Voz !orte, eficaz, transportada por alto-fam'ntes, uruca concessao ao modernismo de uma sala mal ilummada pela luz que se eleva de umas bacias de estuque. Ha
trezentos lugares e quinhentas pessoas aglutinadas, ocup,a~do to~o equalquer espa~o livre [...] Nenhum efeito oratono. Ii ympldo e terrivelmente eficaz. Nao faz a menor
concessao ao Improviso. F?ucault tern doze horas por ano
para explicar, num curso publico, 0 sentido da sua pesquisa
durante 0 ano que acabou de passaro Entao, compacta 0
malS quepode ,e enche as margens como aqueles missivistas que amda tern muito a dizer quando chegarn ao fim da
folha. 19h15. Foucault para. Os estudantes se precipitam
para a sua mesa. Nao e para falar COm ele, mas para desligar os g;-a,,?~ores. Nao ha perguntas. Na confusao, Foucault esta so. E Foucault comenta: "Seria born poder discutir 0 que propus. As vezes, quando a aula nao foi boa
bastaria pouca coisa, uma pergunta, para por tudo no devi ~
do lugar. Mas essa pergunta nunca vern. De fato, na Fran~a,
o efelto d: gropo torna qualquer discussao real impossive!.
E, como nao ha canal de retorno, 0 curso se teatraliza. Tenho
com as pessoas que estao aqui uma rela~ao de ator ou de
acrobata. E, quando tennino de falar, uma sensarao de total solidao... "f>
'r
. Michel F.?ucault abordava seu ensino como pesquisad,?r. explora~oes para urn futuro livro, desbravamento tambern de campos de problematiza~ao, que se formulavam
mUlto malS como urn convite lan~ado a eventuais pesquisadores. Ii por ISS0 queos cursos do College de France nao repetem os IIvros pubhcados. Nao sao 0 esbo~o desses livros
et;'lbora certos temas~ p~ssam ser comuns a livros e cursos~
Tern seu estatuto propno. Originam-se de urn regime dis6. Gerard Petitjean, "Les Grands Pretres de l'universite fran~aise"

Le Nouvel Observateur, 7 de abril de 1975.
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cursivo especifico no conjunto dos "atos filos6ficos".efetuados por Michel Foucault. Neles desenvolve, em particular, 0
programa de urna genealogi~ das rela~6es saber/pode~ em
fun~ao do qual, a partir do InlCW dos anos 1970, refletira sobre seu trabalho - em oposi~ao ao de uma arqueologJa das
forma~6es discursivas que ele ate entao dominara'.
Os cursos tambem tinham uma fun~ao na atualidade.
o ouvinte que assistia a eles nao fica~ apenas cati,,:,do pelo
relato que se construia semana apos ~emana; ,nao ficava
apenas seduzido pelo rigor da exposl~ao: tambem encontrava neles uma luz sobre a atualidade. A arte de Mi~hel
Foucault estava em diagonalizar a atua,lidade pela l;istona.
Ele podia falar de Nietzsche ou de Aristotele.s, da pencla 1'SIquiatrica no seculo XIX ou da pastoral cnsta, mas 0 ouvmte
sempre tirava do que eie diZla urna ~uz sobre 0 preser;te e
sobre os acontecirnentos contemporaneos. A for~a propna
de Michel Foucault em seus cursos vinha desse sunl cruzamento entre uma fina erudi~ao, urn engajamento pessoal e
urn trabalho sobre 0 acontecimento.

***
Os anos 1970 viram 0 desenvolvimento e 0 aperfei~oa
mento dos gravadores de fita cassete - a mesa de Michel
Foucault iogo foi tomada por eles. Os cursos (e certos senunanos) foram conservados gra~as a esses aparelhos.
.
Esta edi~ao toma como referencia a palavra pronunClada publicamente por Michel Foucal;lt e fomece a sua tran~
cri~ao mais literal possivel". Gostanamos de poder publica7. Cf. em particular "Nietzsche, la genealogi~, l'hist~~": j~ C?its ~t
Ecrits, II, p. 137. [Ed. bras.: "Nietzsche, a genealogla e a histona , In Mlcrofisica do poder, Roberto Machado (org.), Rio de Janeiro, Gr~al, 1979.]
8. Foram utilizadas, em especial, as grava~6es realizadas por
Gerard Burlet e Jacques Lagrange, depositadas no College de France e
noIMEC.
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la tal qual. Mas a passagem do oral ao escrito imp6e uma

e

inteIVen~aO do editor: necessario, no minima, introduzir
uma pontua~ao e definir paragrafos. 0 principio sempre foi

o de ficar 0 mais pr6ximo possivel da aula efetivamente
pronunciada.
Quando parecia indispensavel, as repeti~6es foram suprimidas; as frases interrompidas foram restabelecidas e as
constru~6es incorretas, retificadas.
As reticencias assinalam que a grava~ao e inaudivel.
Quando a frase e obscura, figura entre colchetes uma integra~ao conjectural ou urn acrescimo.
Urn asterisco no rodape indica as variantes significativas das notas utilizadas por Michel Foucault em rela~ao ao
que foi dito.
As cita~6es foram verificadas e as referencias aos textos utilizados, indicadas. 0 aparato cntico se limita a elucidar os pontos obscuros, a explicitar certas alus6es e a precisar os pontos cnticos.
Para facilitar a ieitura, cada aula foi precedida por urn
breve resumo que indica suas principais articula~6es.

o

texto do curso e seguido do resumo publicado no

Annualre du College de France. Michel Foucault os redigia
geralmente no mes de junho, pouco tempo depois do fim
do curso, portanto. Era a oportunidade que tinha para destacar, retrospectivamente, a inten~ao e os objetivos dele. E
constituem a melhor apresenta~ao de suas aulas.
Cada volume termina com uma #situa\,ao", de responsabilidade do editor do curso. Trata-se de dar ao leitor elementos de contexto de ordem biografica, ideo16gica e politica, situando 0 curso na obra publicada e dando indica~6es
relativas a seu lugar no ambito do corpus utilizado, a lim de
facilitar sua compreensao e evitar os contra-sensos que poderiam se clever ao esquecimento das circunstancias em
que cada urn dos cursos foi elaborado e ministrado.
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Nascimento da biopo/itica, curso ministrado em 1979,
editado por Michel Senellart.

e
CURSO

***

ANO DE 1978-1979

Com esta edi~ao dos cursos no College de France, vern
a publico urn novo aspecto d" "obra" de Michel Foucault.
Nao se trata, propriamente, de ineditos, ja que esta edi~ao reproduz a palavra proferida em publico por Michel
Foucault, excluindo 0 suporte escrito que ele utilizava e podia
ser muito elaborado.
Daniel Defert, que possui as notas de Michel Foucault,
permitiu que os editores as consultassem. A ele nossos mals
vivos agradecimentos.
Esta edi~ao dos cursos no College de France foi autorizada pelos herdeiros de Michel Foucault, que desejaram
satisfazer a forte demanda de que eram objeto, na Fran~a
como no exterior. E isso em incontestaveis condi~6es de
seriedade. Os editores procuraram estar a altura da confian~a que neles foi depositada.
FRAN<;OIS EWALD

e

ALESSANDRO FONTANA

AULA DE 10 DE JANEIRO DE 1979

Questoes de metoda. - Supar que as universais nao existern. - Resumo do curso do ana precedente: 0 objetivo Iimitado
do gaverno da razao de Estado (politica externa) e 0 objetivD
ilimitado do Estado de paHoa (poIrtica internaJ. - a direito
comO principia de limita¢lo externa da raza.o de Estado. - Perspectiva do curso deste ana: a economia polftica como principia
de Iimita9lio interna da razao governamental. - Objeto geraI
desta pesquisa: a par sene de praticas/regime de verdade e seus
efeitos de inscrifiio no real. - 0 que eo liberalismo?

[Voces conhecem] a citac;iio de Freud: "Acheronta moveboo '" Pois bern, gostaria de situar 0 curso deste ano sob 0 signo de outra citac;iio menos conhecida, que foi feita por alguem menos conhecido, bern, de certo modo, 0 estadista
ingles Walpole', que dizia a proposito da sua maneira de
govemar: "Quieta non movere"", "naD se cleve tocar no que
esta quieto". E0 contrario de Freud, em certo senlido. Entiio
eu gostaria, na verdade, este ano, de continuar urn pouca a

que eu linha comec;ado a lhes dizer ano passado, ou seja,
reconstruir a historia do que poderiamos chamar de arte de
govemar. "Arte de governar" - voces lembram em que senlido restritivo eu a entendi, pois eu havia ulilizado a propria
palavra "govemar", deixando de lado todas as mil maneiras,
modalidades e possibilidades que existem de guiar os homens, de dirigir sua conduta, de forc;ar suas ac;6es e reac;6es,
etc. Eu havia deixado de lado, portanto, tudo 0 que normalmente se entende, tudo 0 que foi entendido por muito tempo
como 0 govemo dos filhos, 0 governo das familias, 0 governo de uma casa, 0 govemo das almas, 0 governo das comunidades' etc. So havia considerado, e este ano tambem so
considerarei, 0 governo dos homens na medida em que, e
somente na medida em que, ele se apresenta como exerci-

cio da soberania polilica.
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"Govemo" portanto no sentido estrito, mas "arte" tambem, "arte de govemar" no sentido estrito, pois por "arte de
govemar" eu nao entendia a maneira como efetivamente as
govemantes govemaram. Niio estudei nem quero estudar
a pratica govemamental real, tal como se desenvolveu, determinando aqui e ali a situa~iio que tratamos, os problemas postos, as taticas escolhidas, os instrumentos utihzados, forjados ou remodelados, etc. Quis estudar a arte de
govemar, isto e, a maneira pensada de govemar 0 melhar
possivel e tambem, ao mesmo tempo, a reflexiio sobre a
melhor maneira possivel de govemar. Ou seja, procurei
apreender a instancia da reflexiio na pratica de gov;mo e
sobre a pratica de govemo. Em certo sentido, se voces qillserem, 0 que eu quis estudar foi a consciencia de si do governo, e alias esse termo II consci€mcia de si" me incomoda,

niio yOU emprega-lo porque preferiria dizer que 0 que e~
procurei e gostaria tambem este ano de procurar captar e
a maneira como, dentro e fara do govemo, em todo caso 0
mais pr6ximo possivel da pratica govemamental, tentou-se
conceitualizar essa pratica que consiste em govemar. Costaria de tentar determinar a maneira como se estabeleceu
o dominio da pratica do govemo, seus diferentes objetos,
suas regras gerais, seus objetiv~s de conjunto,a fim de govemar da melhor maneira posslve!. Em suma e, eligamos, 0
estudo da racionaliza~iio da pratica govemamental no exercicio da soberania politica.
Isso implica imediatamente certa op~iio de metodo, sobre a qual procurarei enfim tomar urn dia de manelra malS
detida, mas gostaria desde ja de lhes indicar que optar por
falar ou partir da pratica govemamental e, evidentemente,
uma maneira explicita de deixar de lado como obJeto pnmelro, primitivo, dado, urn certo numero de no~6es, como, par
exempla, 0 soberano, a soberania, 0 po:,o, as.suditos, 0 ~~
tado, a sociedade civil- todos esses UniverSalS que a analIse sociol6gica, assim como a analise hist6rica e a analise da
filosofia politica, utiliza para explicar efetivamente a pratica govemamental. Eu gostaria de fazer preclsamente 0 m-
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verso, isto e, partir dessa pratica tal como ela se apresenta,
mas ao mesmo tempo tal como ela e refletida e racionalizada, para ver, a partir dai, como pode efetivamente 50 constituir, um certo numero de coisas, sobre 0 estatuto das quais
sera evIdent::mente necessaria se interrogar, que sao 0 Estado e a socledade, 0 soberano e os suelitos, etc. Em outras
pal~vras, em vez de partir dos universais para deles deduzir
fenomenos concretos, ou antes, em vez de partir dos universals ~omo grade :Ie mteligibilidade obrigat6ria para urn
certo ~urnero de praticas concretas, gostaria de partir dessas praticas concretas e, de cetta modo, passar os universais
pela grade dessas praticas. Niio que se trate do que se podena chamar de uma redu~iio historicista, redu~iio historicista ess~ que consi~tiria em que? Pais bern, precisamente,
em partir desses umversais tais como siio dados e em ver
como a hist6ria, ou os modula, ou os modifica, ou estabeIeCe Hnalmente sua niio-validade. 0 historicismo parte do
universal e passa-o, de certo modo, pelo ralador da hist6ria.
Meu problema e 0 inverso elisso. Parto da decisiio, ao mesmo tempo te6rica e metodol6gica, que consiste em dizer:
suponhamos que os universais niio existem; e formulo nesse ~omento a questiio il hist6ria e aos historiadores: como
voces podem escrever a hist6ria, se niio admitem a priori
que algo como 0 Estado, a sociedade, 0 soberano os sudi.? E
tos eXlste.
_ra a mesma questiio que eu formulava' quando
mdagava, nao se a loucura eXlste, you examinar se a hist6-

ria me da, me remete alga como a loucura; nao, ela nao me
remete algo COmo a loucura, logo a loucura niio existe. Niio
era esse 0 raciocinio, nao era esse 0 metoda, de fato. a metodo consis~a em dizer: suponhamos que a loucura niio
eXlsta. Qual e, por conseguinte, a hist6ria que podemos fazer
desses dlferentes acontecunentos, dessas diferentes praticas que, aparen;emente, s'; pautam por esse suposto algo
que e a loucura? Portanto e exatamente 0 inverso do historicismo que eu gostaria de estabelecer aqui. Nada, portanto, de mterrogar os universais utilizando como metodo CrItico a hist6ria, mas partir da decisiio da inexistencia dos uni-
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versais para indagar que historia se pode fazer. Tomarei sobre isso mais detidamente adiante'.
Ano passado, voces se lembram, procurei fazer 0 estudo de um desses episodios importantes, creio, da historia
do govemo. Esse episodio era aquele, grosso modo, do aparecimento e da instaura~ao do que na epoca se chamava de
razao de Estado, num sentido infinitamente mais forte,
mais estrito, mais rigoroso, mais amplo tambem que 0 sentido que foi dado em seguida a essa no~ao". a que eu havia
tentado identificar era a emergencia de um certo tipo de racionalidade na pnitica govemamental, urn certo tipo de racionalidade que permitiria regrar a maneira de governar com
base em algo que se chama Estado e, em rela~ao a essa pnitica governamental, em rela~ao a esse d.lculo da pratica
governamental, exerce a um so tempo 0 papel de um ja
dado, visto que e verdade que 0 que sera governado e um
Estado que se apresenta como ja existente, que se governanl nos marcos de urn Estado, mas 0 Estado sera ao mesma
tempo um objetivo a construir. a Estado e ao mesmo tempo 0 que existe e 0 que ainda nao existe suficientemente.
E a razao de Estado e precisamente uma pratica, ou antes,
uma racionaliza~ao de uma pratica que vai se situar entre
um Estado apresentado como dado e um Estado apresentado como a construir e a edificar. A arte de governar deve
entao estabelecer suas regras e racionalizar suas maneiras
de fazer propondo-se como objetivo, de certo modo, fazer
o dever-ser do Estado tornar-se ser. a dever-fazer do governo deve se identificar com 0 dever-ser do Estado. a Estado tal como e dado - a ratio governamental- e 0 que possibilitara, de maneira refletida, ponderada, cakulada, faze-Io
passar ao seu maximo de ser. a que e g<;vernar? Governar
segundo 0 principio da razao de Estado e fazer que 0 Estado possa se tornar solido e permanente, que possa se tornar rico, que possa se tornar forte diante de tudo 0 que pode
destrui-Io.
Duas palavras sobre 0 que eu havia procurado dizer
ana passado, para resumir urn pouca 0 cursa do ano passa-
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do. Gosta~a de insistir em dois ou tres pontos. Primeiro,
.voces se Iembram, 0 que caracterizava essa nova raclOnalidade governamental chamada razao de Estado que
se h~via constituido grosso modo no decorrer do s~culo
xvr~ e que nela 0 Estado era definido e recortado como uma
real1dade ao mesmo tempo especifica e autonoma ou ao
menos rela~vamente autonoma. au seja, 0 govemo'do Estado deve, e claro, respe1tar certo numero de principios e
regras que excedem ou dommam 0 Estado e sao exteriores em rela~ao ao Estado. a governante do Estado deve
respeltar as leis divinas, morais, naturais, leis que naD sao
homogeneas nem intrinsecas ao Estado. Mas, embora respeitando essas leis, 0 que 0 governante tem de fazer e bem
diferente de assegurar a salva~ao dos seus suditos no outro
mundo, enquanto na Idade Media voces veem 0 soberano
ser cor;entemente definido como alguem que deve ajudar
seus sudltos a se salvar no outro mundo. Doravante, 0 governa~te do Estad<; nao precisa mais se preocupar com a
salva~ao dos seus suditos no outro mundo, pelo menos nao
de ?Oaneira direta. Ele tampouco tem de estender sua benevole~c1a paterna sobre seus suditos e estabelecer entre eles
rela~oes de pai e filho, enquanto na Idade Media 0 papel
paterno do soberano era sempre muito acentuado e nitido.
Em outras palavras, 0 Estado nao e nem uma casa nem
uma igreja, nem urn imperio. a Estado e uma realidade especifica ~ descontfnua. a Estado so existe para si mesmo e
e~ rela~ao a Sl mesmo, qualquer que seja 0 sistema de obedlenCla que ele cleve a Dutros sistemas como a natureza OU
como peus. a Estado so existe por si mesmo e para si mes~o, ~S? eXlste no plural, isto e, ele DaD tern, num hOrizante
h1stonco mais ou menos proximo ou distante, de se fundir
ou de se submeter a algo como uma estrutura imperial que
sena de certo modo uma teofania de Deus no mundo teofama que conduziria os homens numa humanidade ~nfim
reunid_a ate 0 limiar do fim do mundo. Nao ha portanto integra~ao do Estado ao Imperio. a Estado so existe como os
Estados, no plural.
C?ffiO
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Especificidade e pluralidade do Estado. Essa especificidade plural do Estado, procurei lhes mostrar por outro lado
que ela tomou corpo num certo numero de maneiras precisas de govemar, ao mesmo tempo manerras de govemar
e instituic;:6es correlativas a essas maneiras. Primeiro, do

lade economico, era 0 mercantilismo, isto e, uma forma de
govemo. 0 mercantilismo nao e urna doutrina economic!"
e muito mais, e algo bern e1iferente de uma doutrina economica. E certa organiza,ao da produ,ao e dos circuitos comerciais de acordo com 0 principio de que, primeiro, 0 Estado deve se enriquecer pela acumula,ao monetana; segundo, deve se fortalecer pelo crescimento da popula,ao~ terceiro cleve estar e se manter num estado de concorrenCla

pe~anente com as potencias ~strangeiras. Eis quanta ao

mercantilismo. A segunda manerra de 0 govemo se~do ~
razao de Estado se organizar e tomar corpo numa prallca e
a gestao interna, ista e, 0 que na epoca se chamava pelicia,
isto e, a regulamenta,ao indefinida do pais de acordo com
o modelo de uma organiza,ao urbana densa. Enfim, terceiro, organiza,ao de urn exercito permanent':. e de uma diplomacia igualmente permanente. OrganlZa,ao, por aSSlm e1izer, de urn aparelho diplomatico-militar permanente tendo
como objetivo manter a pluralidade dos Estados fora dequalquer absor,ao imperial e de tal modo que certo eqUllibno
possa se estabelecer entre eles, sem que fir;almente unifica,6es de tipo imperial possam se dar atraves ~a Europa.
Mercantilismo portanto, Estado de pohcla por outro
lado, balan,a europeia: tudo isso e que foi 0 corpo concr':.to dessa nova arte de govemar que se pautava pelo pnncIpio da razao de Estado. Sao tres maneiras, solidanas de resto umas das outras, [de] governar de acordo com uma racionalidade que tern por principio e por dominio de aplica,ao
o Estado. E foi ai que procurei lhes mostrar que 0 Estado,
longe de ser uma especie de dado hist6rico-natural, que se
desenvolveria por seu pr6prio dinamismo como urn "monstrc frio" 7 cuja sernente teria side jogada ~um momen~o
dado na hist6ria e, pouco a pouco, a devorana, 0 Estado nao
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e isso, 0 Estado nao e urn monstro frio, e 0 correlato de
uma certa maneira de govemar. E 0 problema esta em saber como se desenvolve essa maneira de govemar, qual a
sua hist6ria, como ela ganha, como ela encolhe, como ele
se estende a deterrninado dominio, como ela inventa, forma, desenvolve novas praticas - e esse 0 problema, e nao
fazer do [Estado]*, como no teatro de fantoches, uma especie de policial que viria reprimir as diferentes personagens da hist6ria.
Vanas observa,6es a esse respeito. Primeiro esta: nessa arte de govemar pautada pela razao de Estado, ha urn
tra,o que acreelito ser bastante caractenstico e importante
para compreender a continua,ao. E que, vejarn bern, 0 Estado, ou melhor, 0 govemo segundo a razao de Estado, em
sua politica extema, e1igarnos em suas rela,6es com os outros Estados, se da urn objetivo que e urn objetivo limitado,
ao contrano do que havia sido 0 horizonte, 0 projeto, 0 desejo da maioria dos govemantes e dos soberanos da Idade
Media, a saber: colocar-se com respeito aos outros Estados
nessa posi,ao imperial que the daria, na hist6ria e na teofarna ao mesmo tempo, urn papel decisivo. Em compensa,ao,
com a razao de Estado, admite-se que cada Estado tern seus
interesses, que tern, por conseguinte, de defender, e defender absolutamente, seus interesses, mas que seu objetivo
nao deve ser alcan,ar no fim dos tempos a posi,ao unificadora de urn imperio total e global. Ele nao tern de sonhar
ser urn e1ia 0 imperio do (i]timo e1ia. Cada Estado deve se
autolimitar em seus pr6prios objetivos, assegurar sua independencia e urn certo estado das suas for,as que the permita nunca estar em situa,ao de inferioridade, seja em rela,ao
ao conjunto dos outros paises, seja em rela,ao aos seus vizinhos, seja em rela,ao ao mais forte de todos os outros
paises - sao diferentes teorias da balan,a europeia da epoca, pouco importa. Mas, como quer que seja, e essa autoli... Lapso manifesto. M. Foucault diz: a hist6ria
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mitac;ao externa que caracteriza a razao de Estado tal como
se manifesta na formac;ao dos aparelhos diplomatico-militares do secu10 XVII. Do tratado de VestefaJia a Guerra dos
Sete Anos - ou, digamos, as guerras revoludonartas que vao
introduzir uma dimensao bern diferente -, essa politica diplomatico-militar vai se pautar pelo principio de autolimitac;ao do Estado, pelo principio da concorrencia necessarta
e suficiente entre os diferentes Estados.
Em compensac;ao, na ordem do que hoje se chamaria
de politica interna, 0 Estado de policia implica 0 que? Pois
bem, ele implica justamente urn objetivo ou uma serie de
objetivos que poderiamos dizer ilimitados, pois se trata precisamente, no Estado de policia, para os que governam, de
considerar e encarregar-se nao somente da atividade dos
grupos, nao somente das diferentes condic;6es, isto e, dos
diferentes tipos de individuos com seu estatuto particular,
nao somente de encarregar-se disso, mas encarregar-se da
atividade dos indivfduos ate em seu mais tenue grao. Nos
grandes tratados de policia dos secu10s XVII e XVIII, todos
os que coligem os diferentes regulamentos e procuram sistematiza-Ios concordam quanto a isso e 0 dizem expressamente: 0 objeto da policia e urn objeto quase infinito. au
seja, como potencia independente em face das outras potencias, quem governa de acordo com a razao de Estado
tern objetivos limitados. Em compensac;ao, na medida em
que deve gem urn poder publico que regula 0 comportamento dos suditos, quem govema tern urn objetivo ilimitado. A concorrencia entre Estados e precisamente 0 ponto de
articulac;ao desses objetivos limitados e desses objetivos ilimitados, porque e precisamente para poder entrar em concorrencia com os outros Estados, isto e, para se manter num
certo estado de equilibrio sempre desequilibrado, de equilibrio concorrencial com os outros Estados, que quem governa vai [ter de regulamentar a vida dos] seus suditos, sua atividade econ6mica, sua produc;ao, 0 prec;o [pelo qual] vao
vender as mercadorias, 0 prec;o pelo qual vao compra-Ias,
etc. [...]. A limitac;ao do objetivo internacional do govemo
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segundo a razao de Estado, essa limitac;ao nas relac;6es internacionais tern por correlato a ilimita~ao no exerdcio do

Estado de policia.
A segunda observac;ao que eu gostaria de fazer sobre
esse funcionamento da razao de Estado no seculo XVII e no
inicio do seculo XVIII e que, evidentemente, 0 objeto interior sobre 0 qual vai se exercer 0 governo segundo a razao
de Estado ou, se quiserem, 0 Estado de policia, e ilimitado
em seus objetivos. No entanto, isso nao quer dizer de forma alguma que nao ha urn certo numero de mecanismos de
compensa\ao, ou antes, urn certo numero de posit;oes a partir das quais se vai procurar estabelecer uma linha de demarcac;ao, uma fronteira para esse objetivo ilimitado que e
prescrito ao Estado de policia pela razao de Estado. Houve
muitas maneiras de buscar limites para a razao de Estado,
do lado da teologia, claro. Mas gostaria de insistir num outro principio de limitac;ao da razao de Estado naquela epoca, que e 0 direito.
De fato, aconteceu uma coisa curiosa.

E que,

durante

toda a Idade Media, no Iundo 0 cresdmento do poder real
se fez a partir de que? A partir do exercito, claro. Fez-se tambern a partir das instituic;6es judiciarias. Foi como pedra angular de urn Estado de justic;a, de urn sistema de justic;a acompanhado de urn sistema armado, que 0 rei pouco a pouca
limitou e reduziu os jogos complexos dos poderes feudais.
A pratica judiciaria havia sido 0 multiplicador do poder real
durante toda a Idade Media. Ora, quando se desenvolver, a
partir do seculo XVI e principalmente do inicio do seculo
XVII, essa nova racionalidade govemamental, 0 direito vai
servir ao contrario como ponto de apoio para toda pessoa
que quiser, de uma maneira ou de Dutra, limitar essa extensao indefinida de uma razao de Estado que toma carpo
num Estado de policia. A teoria do direito e as instituic;6es
judicianas vaa servir agora, nao roais como multiplicadoras,
mas ao contrano como subtratoras do poder real. Assim e
que, a partir do seculo XVI e durante todo 0 seculo XVII, vamos ver desenvolver-se toda uma serie de problemas, de
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polemicas, de batalhas politic~s, em tomo por exemplo das
leis fundamentais do reino, leis fundamentals do remo essas que os juristas vao objetar arazao de Estado <J.!zendo que
nenhuma pratica govemamental, nenhuma razao de Estado pode justificar 0 seu queshon~ento. Elas eXistem, de
certo modo, antes do Estado, pOlS sao conshtutivas do Estado e, por conseguinte, por mais absoluto que seJa 0 poder
do rei, ele nao deve, diz certo numero de Junstas, tocar nessas leis fundamentais. 0 direito constituido por essas leIS fundamentais aparece assim fora da razao de Estado e como
.,
. '
principiO dessa lu.nita,ao. .
Temos tambem a teona do direlto natural e dll'eltos naturais que fazem valer como direitos imprescritiveis, que
nenhurn soberano, comO quer que seja, pode transgre~.
Temos ainda a teoria do contrato celebrado entre os mdiVlduos para constituir urn soberano, contrato que comporta
certo numero de clausulas a que 0 soberano devena submeter-se pois, precisamente, e por for,a desse contrato, e
das clausulas formuladas nesse contrato, que 0 soberano se
toma soberano. Temos ainda, na Inglaterra maiS que na
Fran,a, por sinal, a teoria do acordo entre 0 soberano e os
suditos para constituir preCisamente urn Estado, pelo; termOS do qual 0 soberano se compromete,a fazer e a nao fazer certo numero de coisas. Temos tambem toda aquela reflexao hist6rico-juridica de que eu lhes falav~ ha dois ou
tres anos nao lembro maisR, e na qual procuravamos m~s
trar que, lustoricamente, 0 poder real havia sido por mwto
tempo alga bern diferente de urn govemo absoluto, que a
razao que reinava e tinha se estabeleCido entre ~ soberanO e seus suditos nao era de forma alguma a razao de Estado, porem muito mals uma especie de transa¢o entre, por
exemplo, a nobreza e 0 chefe militar que ela haVia encarregado de assurnir, durante os tempos de guerr~ e talvez ul!'
pouco depois, as fun,oes de chefe. E sena dal: de~sa especie de situa,ao de direlto pnrrutiVO, que 0 rei tena SaJdo, abusando em seguida da situa,ao l'ara infri~gir essas leiS hist6ricas originanas que agora sena necessano reencontrar.
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Em surna, de todo modo, essas discuss6es em tome do
direito, a vivacidade dessas discuss6es e, alias, 0 intense desenvolvimento de todos os problemas e teorias do que poderiamos chamar de direito publico, 0 ressurgirnento dos
temas do d.ireito natural, do direito originano, do contrato,
etc., que tinham sido formulados'na Idade Media num contexto totalmente diferente, tudo isso e de certo modo 0 avesso, a conseqiiencia de e a rea,ao a essa nova maneira de govemar que se estabelecia a partir da razao de Estado. De
fato, 0 direito, as institui,6es judicianas que haviam sido intrfnsecas ao desenvolvimento do poder real ora se tomam
de certo modo exteriores e como que exorbitantes em rela,ao ao exercicio de urn govemo segundo a razao de Estado.
Nao e de espantar que vejamos todos esses problemas de
direito formulados sempre, pelo menos em primeira instancia, pelos que se op6em ao novo sistema da razao de Estado. Na Fran,a, por exemplo, sao os parlamentares, sao os
protestantes, sao os nobres que se referem mais ao aspecto
hist6rico-juridico. Na Inglaterra foi a burguesia contra a
monarquia absoluta dos Stuart, foram os dissidentes religiosos a partir do infcio do seculo XVII. Em suma, e sempre
do lado da oposi,ao que se faz a obje,ao de direito razao
de Estado e, por conseguinte, se recorre a reflexao jurfdica, as regras do direito, a instancia do direito contra a razao
de Estado. 0 direito publico, digamos numa palavra, e de
oposi,ao nos seculos XVII e XVIII*, ainda que, e claro, certo numero de teoricos favoraveis ao poder real retome 0
problema e procure integra-lo, procure integrar as quest6es
de direito, a interroga,ao do direito, a razao de Estado e a
sua justifica\ao. Ern todo caso, creio eu, ha uma coisa a reter. Eque, mesmo que seja verdade que a razao de Estado
forrnulada, manifestada como Estado de policia, encarnada
no Estado de policia, mesmo que essa razao de Estado te-

a

.. 0 manuscrito precisa, p. 10: "(salvo nos Estados alemaes, que
tern de se fundar ern direito contra 0 Imperio)".
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nha objetivos ilimitados, ho~ve uma perpetua_tentativa nos
seculos XVI e XVII de limita-la, e essa mmta,"-o, esse pnncipio, essa razao de liInita~ao da razao ,de ~stado e encontrada na razao juridica. Mas, como voces veem, trata-se de
uma liInita~ao extema. Alias, as juristas sabem mUlto bern
que a questao de direito deles eextrinseca arazao de Estado, ja que definem a razao de Estado como, preclsamente,
a que esta fora da 6rbita do direito.
,_
Limites de direito exteriores ao Estado, a razao de Estado _ isso quer dizer, primeir~ente,que as lir:,ites que se
procura por arazao de Estado sao lirrutes que vern de Deus
au que foram estabelecldos de uma vez par todas na ongem, au que foram fonnulados numa histona remota. Dl:er
que sao extrinsecos a razao de Estado quer dlZer tambem
que eles possuem urn f:!nclOnamento de certo ,modo pura;
mente limitativo, dramatico, pOlS, no fundo, so se obJetara
a direito a razao de Estado quando a razao de Estado houver ultrapassado esses limites de direito, e e nessemo,mento que a direito podera definir '? govemo como ~egituno,
podera the objetar suas usurpa~oes e, n~ hmlte, ate mesmo
liberar as suditos do seu dever de obedlencla.
.
Eis, grosso modo, como eu havia pro~rado caractenzar
essa maneira de gavemar que se chama razao de Estado. Bern,
agora eu gastaria de me situar mais au menos no meadodo
seculo XVIII mais au menos (com a reserva que lhes direl
daqui a pou~o) naquela epoca em que Walp~le dizia;," quieta non movere" "nao se cleve toear nO que esta qUIeta . Gostaria de me sihtar mais ou menDS nessa epoca, e ai ereio que
somas obrigados a constatar uma transfonna~ao importante que vai, a meu ver, caracterizar de modo geral a que poderiamos chamar de razao govemamental modema. Em
que consiste essa transf~nna~ao? Pais ~em, numa p~avra,
ela consiste na instaura~ao de urn pnnClplO de liInlta~ao da
arte de gavemar que ja nao the seja extrins,eco como era a
direito no seculo XVII, [mas] que Val ser mtnnseco a ela. Regula~ao intema da racionalidade govema:nental. De u,:n
modo geral, e de urn modo abstrato, a que e essa regula~ao
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intema? Enfim, como e que se pode entende-la antes de
tada fonna hist6rica precisa e cancreta? 0 que pode ser uma
limita~ao intema da racionalidade govemamental?
Em primeiro lugar, essa regula~ao sera uma regula~ao,
uma limita~ao de fato. De fato: isto e, nao sera uma liInita~ao de direito, ainda que a direito se ache na obriga~ao, urn
dia au outro, de transcreve-la em fonna de regras a nao serem transgredidas. Em todo caso, dizer que e uma limita~ao
de fato quer dizer que, se a govemo vier a atropelar essa limita~ao, a violar essas fronteiras que Ihe sao postas, nao
sera ilegitimo por isso, nao tera de certo modo abandonado sua essencia, nao se vera destituido dos seus direitos
fundamentais. Dizer que ha uma limita~ao de fato da pratica govemamental querera dizer que 0 govemo que desconhecer essa limitac;ao sera sirnplesmente urn governo, mais
~.m;a. vez naD ilegftimo, naD usurpador, mas urn govemo
mabll, u~ govemo inadequado, urn govemo que nao faz 0
que convem.
Em segundo lugar, limita~ao intrinseca da arte de govemar quer dizer que e uma limita~ao que, sendo embora de
fato, ainda assim e geral. Ou seja, nao se trata simplesmente de uma especie de conselhos de prudencia que, em determinada circunstancia, indicariam 0 que e melhor naD fazer,
que indicariam simplesmente que, em detenninada circunstancia, e melhor se abster do que intervir. Nao. Regula~ao
mtema quer dizer que ha, sim, uma limita~ao que, sendo embora de fato, e gera!' isto e, seja como for, segue urn tra~ado
relativam~nte unifonne em fun~a~ de principios que sao
sempre vahdos em todas as ClfcunstanClas. E 0 problema sera
precisamente definir esse limite, ao mesmo tempo geral e de
fato, que 0 govemo devera impor a si mesmo.
. Em terceiro lugar, limita~ao intema quer dizer que 0
pnncipio dessa limita~ao nao deve ser buscado - ja que se
trata preCisamente de saber em que se ap6ia essa generalidade - em alga que seria, por exemplo, direitos de natureza prescritos por Deus a todos os homens, uma Escritura revelada ou mesmo a vontade dos suditos que aceitaram num
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momenta dado entrar ern sociedade. Nao, 0 principio dessa limita<;ao nao deve ser buscado no que e exterior ao governo, mas no que e interne a pratica govemarnental, ist~
e, nos objetivos do govemo. Essa lirnita<;ao se apresentara
entao como sendo urn dos meios, e talvez 0 meio fundamental, de atingir esses objetivos. Para atingir esses obje?vos, e preciso, talvez, limitar a a<;ao govemamental. A razao
governamental nao tern de respeitar esses limites porque
existe fora dela, antes do Estado, ern tome do Estado, urn
certo nUmero de limites definitivamente estabelecidos. Nao,
de forma alguma. A razao govemamental devera respeitar
esses limites na medida ern que pode calcula-los por conta
propria ern fun<;ao dos seus objetivos e como [0] melhor
meio para alcan<;a-los.
Ern quarto lugar, essa limita<;ao de fato, geral, que se
realiza ern fun<;ao da pratica govemamental, vai estabelecer, claro, uma dernarca~ao entre

0

que se deve fazer e

0

a<;~o
govemamental, mas esse limite naG vai ser tr~~ado nos s~

que convem nao fazer. Vai assinalar

0

limite de uma

ditos, nos individuos-suclitos que 0 govemo dmge. au seJa,
nao se vai tentar determinar qual e, nos suclitos, a parte
que deve ser submetida a sua a<;ao e a parte de liberdade
que e definitivamente e de uma vez por todas_reservada.
Ern outras palavras, essa razao govemamental nao cmde os
suditos numa parte de liberdade reservada absolutamente
e numa parte de submissao irnposta ou consentida. N,a
verdade, a demarca<;ao nao vai se estabelecer nos mdlVlduos nos hornens nos suditos; ela vai se estabelecer na
propria esfera da pratica govemamental,
antes, na propria pratica govemamental entre as opera<;oes que podem
ser feitas e as que nao podem ser feitas, ern outras palavras,
entre as coisas a fazer e os meios a empregar para faze-las,
de urn lado, e as coisas a nao fazer. a problema portanto
nao e onde estao os direitos fundamentais e como os direitos fundamentais dividem 0 dominio da govemamentalidade possivel e 0 dominio da liberdade fundament,a!. A linha demarcatoria vai se estabelecer entre duas senes de

0u.
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coisas, cUja lista' Bentham estabeleceu nurn dos seus textos mai~ irnportantes sobre os quais procurarei tomar, a demarca<;ao se da entre agmda e non agmda, as coisas a fazer
e as coisas a naG fazer.
. E_m quinto lugar, essa limita<;ao, que e portanto uma lirruta<;ao de fato, uma limita<;ao geral, uma limita<;ao ern
fun<;ao d~s objetivos do govemo, uma limita<;ao que nao diVIde os suctitos, mas Slffi as COlsas a fazer, essa limitac;ao interna e evidente que nao sao os que govemam que, corn
plena soberania e corn plena razao, vao por si proprios decidir*. E, na meclida ern que 0 govemo dos homens e uma
pratica que nao e imposta pelos que govemam aos que sao
g~vemados, mas urna pratica que fixa a defini<;ao e a posi<;ao respectiva dos govemados e dos govemantes uns dian-

te dos ;>u~os e em relac;ao aos outros, "regulac;ao intema"

querera dlZer que essa limita<;ao nao e irnposta exatamente
nem por urn lade nem pelo outro, ern todo caso nao e imposta global, definitiva e totalrnente por, diria eu, transa<;ao,
no sentido bern ample da palavra "transa<;ao", isto e, "a<;ao
entre", isto e, por toda uma serie de conflitos, de acordos
de cliscus~6es, de concess6es reciprocas - tudo isso peripe~
Clas que tern por efelto estabelecer finalmente na pratica de
governar uma demarca<;ao de fato, urna demarca<;ao geral,
uma demarca<;ao racional entre 0 que e para fazer e 0 que e
para nao fazer.
Nu~a palavra, digamos que 0 principio de direito, seja
ele h~stonca ou teoncamente definido, pouco importa, 0
pnnclplO de clireito punha outrora ern face do soberano e
do que ele podia fazer certo limite: nao ultrapassaras esta linha, nao desconsideranis este direito, nao violaras esta
liberdade fundamental. a principio de direito contrabalan<;ava nessa epoca a razao de Estado corn urn principio externo. Dlgamos que entramos aqui, como voces veern, numa
era que e a da razao govemamental critica. Essa razao go.. M.P.: Vao eles pr6prios decidu 0 que e e 0 que mo e para fazer
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vemamental critica ou essa critica intema da razao governamental voces veem que ela nao vai mais girar em tomo
da questa~ do direito, que ela nao vai mais girar em tomo ~a
questao da usurpa,ao e da legltumdade do soberano.. Nao
vai ter mais essa especie de aparenCla penal que 0 drrelto
publico ainda tinha nos seculos XVI e XVII, quando dizla: se
o soberano desconsidera essa leI, deve ser pumdo com uma
san,ao de ilegitimidade. Toda a questao da!azao govemamental critica vai girar em tomo de como nao .govemar ,demais"'. Nao e ao abuso da soberania que se Val obJetar, e ao
excesso do govemo. E e c?mparativa_mente ao excesso do
govemo, ou em todo caso a delimlta,ao do que sena excessivo para urn govemo, que se vai medir a raclOnahdade da
pratica govemarnental.
Pois bern, essa transforma<;ao, creio eu, fundamental nas
rela<;oes entre direito e pratica govemal:,ental, essa emergencia de uma limita<;ao mtema da razao govemamental,
eu lhes disse, antes de te-la caractenzado de urtla manelra abstrata, que ela se situava, que era identlficavel grosso
modo por volta do mead? do seculo XVIII. 0 que permltlu ~
sua emergencia, como e que 1550 se deu? Claro, sena pre
ciso levar em conta (tomarei sobre esse ponto, p:lo menos
em parte, posteriormente) toda uma transforma<;ao de con:
junto, mas hoje eu gostana slmplesmente de ~ndlcar qual e
o instrumento intelectual, qual e a forma de calc~lo e de racionalidade que pode possibilitar a autohmlta<;ao de uma
razao govemamental como auto-regula<;ao de fato, geral,
intrinseca as proprias opera<;oes do govemo e que possa ser
objeto de transa<;oes indefinidas. POlS ?em, mals uma vez,
esse instrumento intelectual, 0 tipo de calculo, a forma de racionalidade que permite que a razao govemamental se autolimite nao e 0 direito. 0 que vai ser, a partir do mead? do
seculo XVIII? Pois bern, evidentemente a economla pohtlca.
"Economia politica": os proprios equi,:ocos da palavra
e do seu sentido naquela epoca indlcam alias de que se tr~tava fundamentalmente, pois voces sabem que a expressao
"economia polftica", voces a veem, entre 1750 e 1810-1820,

AULA DE 10 DE JANEIRO DE 1979

19

oscilar entre diferentes polos semanticos. Ora se trata de visar, atraves dessa expressao, certa analise estrita e limitada
da produ,ao e da circula,ao das riquezas. Ora por "economia politica" entende-se tarnbem, de forma mais ampla e
mais pratica, todo metodo de govemo capaz de assegurar a
prosperidade de uma na,ao. E, finalmente, [a] economia politica - por sinal e 0 termo que voces veem utilizado por Rousseau em seu celebre verbete "Economia politica" da Enciclopedia" -, a economia politica e uma especie de reflexao
geral sobre a organiza,ao, a distribui,ao e a limita,ao dos
poderes numa sociedade. A economia politica, a meu ver, e
fundamentalmente 0 que possibilitou assegurar a autolimita<;ao da razao govemarnental.
Por que e como a economia politica possibilitou isso?
Aqui tambem - entrarei em mais detalhes posteriormente gostaria simplesmente de indicar certo numero de pontos
que sao, creio eu, indispensaveis para compreender 0 conjunto das coisas de que eu queria lhes falar este ano. Pois
bern, primeiramente a economia polftica, ao contrario justarnente do pensamento juridico dos seculos XVI e XVII,
nao se desenvolveu fora da razao de Estado. Ela nao se
desenvolveu contra a razao de Estado e para limita-la, peio
menos em primeira instancia. Ao contrario, ela se formou
no proprio ambito dos objetivos que a razao de Estado
havia estabelecido para a arte de govemar, porque, afinal
de contas, que objetivos a economia polftica se propoe?
Pois bern, ela se propoe como objetivo 0 enriquecimento do
Estado. Ela se propoe como objetivo 0 crescimento simultaneo, correlativo e convenientemente ajustado da popula<;ao, de urn lado, e dos meios de subsistencia, do outro. 0
que se prop6e a economia politica? Pois bern, garantir de
forma conveniente, ajustada e sempre proveitosa a concorrencia entre os Estados. A economia politica se propoe justarnente a manuten<;ao de certo equilibrio entre os Estados
para que, precisamente, a concorrencia possa se dar. Ou
seja, ela retoma muito exatamente os objetivos que eram os
da razao de Estado e que 0 Estado de policia, que 0 mercan-

_~~.-. . . . . .l~-~--
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ti!ismo, que a balan,a europeia haviam tentado reaH:ar.
Logo, a economia politica vai se a1ojar, em pnmelra msta~
cia, no pr6prio bOjo dessa razao govemamental que os seculos XVI e XVII haviam definido e, nessa medid", por assim dizer, ela nao vai de forma algurna ter a posi,ao de exterioridade que 0 pensamento juridico ~nha. _
_
Em segundo lugar, a economia politica nao se propoe
em absoluto como urna obje,ao extema razao de Estado
e a sua autonomia politica, ja que - e este e urn ponto que
sera historicamente importante - a primeira conseqiiencia
politica da primeira reflexao economica qu; houve na hist6ria do pensamento europeu, pOlS bem, tel preClsamente
uma conseqiiencia que vai totalmente de encontro ao que
quiseram os juristas. E uma conseqiiencia .que condUl pela
necessidade de urn despotismo total. A pnmerra e.conomla
politica e, bem entendido, ados fisiocratas, e voces sabem
que os fisiocratas (tomarei sobre ISS0 postenormente) conduiram, a partir da sua analise econornica, que 0 poder politico devia ser um poder sem lirnita,ao extema, sem co:'trapeso extemo, sem fronteira vinda de outra coisa que nao
ele pr6prio, e e isso que eles cha:naram de despoti~m,;". 0

a

despotismo

e urn governo econorruco, mas q~e nao e en-

cerrado, que nao e desenhado em s,uas fronterras por na~a
a1em de uma economia que ele propno definiu e ele proprio controla totalmente. Do;spo.tismo, absol':to e, por conseguinte, nessa medida, voces veem al tambem gue a linha
de tendencia que havia sido desenhada pela razao de Estado nao foi invertida pela econornia politica, pelo menos em
primeira instancia ou pelo menos nesse nivel, e que a econornia politica pode aparecer como estando na hnha reta de
uma razao de Estado que dava ao monarca um poder total
e absoluto.
Em terceiro lugar, a economia politica, sobre 0 que ela
reflete precisamente? 0 que ela analisa? Nao a1go como direitos anteriores que teriam sido inscritos seja na natureza
humana, seja na hist6ria de urna sociedade dada. A economia politica reflete sobre as pr6prias praticas govemamen-
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tais, e ela nao interroga essas pniticas govemamentais ern

termos de direito para saber se Sao legftirnas ou nao. Ela nao
as eneara sob 0 prisma da sua origem, mas soblQ dos seus

efeitos, nao se perguntando por exemplo: 0 que e que autonza urn soberano a cobrar impastos?, mas sirnplesmente:

quando se cobra um imposto, quando se cobra esse imposto neSSe momento dado, de tal categoria de pessoas ou de
tal categoria de mercadorias, 0 que val acontecer? Pouco importa ser esse direito legftirno OU nao*, 0 problema e saber
qUalS efeltos ele tem e se esses efeitos sao negativos. Enesse momenta que se dira que 0 imposto em questao e i1egfhmo au que, em todo caso, nao tern razao de ser. Mas e
sempre no interior desse campo da pratica govemamental
e em fun,ao dos seus efeitos, nao em fun,ao do que poderia funda-la em direito, que a questao economica vai ser colocada: quais sao os efeitos reals da govemamentalidade ao
cabo do seu exercicio?, e nao: quais sao os direitos originanos
que podem fundar essa govemamentalidade? E a terceira
razao pela qual a economia politica pode, em sua reflexao,
em sua nova racionalidade, ocupar urn lugar, por assim dizer, no pr6prio interior da pratica e da razao govemamentais estabelecidas na epoca precedente.
_ Quarta razao e,que, respondendo.a esse tipo de questao, a economla politica revelou a existencia de fenomenos,
de processos e de regularidades que se produzem necessariamente em fun,ao de mecanismos inteligfveis. Esses mecanismos inteligiveis e necessarios podem, claro, ser contra-

ria;Jos por certas formas de govemamentalidade, por certas
praticas govemamentais. Podem ser contrariados, podem
ser perturbados, podem ser obscurecidos, mas, COmo de
todo :nodo nao sera possivel evita-los, nao se podera suspende-los total e definitivamente. Como quer que seja, eles
repercutirao sobre a pratica govemamental. Em outras palavras, 0 que a economia politica descobre nao sao direitos
>I-

M. Foucault acrescenta: em termos de direito
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naturais anteriores ao exercfcio da govemamentalidade, 0
que ela descobre e uma certa naturalidade propria da pnitica mesma do govemo. Ha uma natureza propria dos objetos da a~ao govemamentaJ. ill uma natureza propria
dessa a~ao govemamental mesma, e e isso que a economia
politica vai estudar. Essa no~ao* da natureza vai portanto
mudar inteiramente com 0 aparecimento da economia politica. A natureza nao e, para a economia politica, uma regiao reservada e originaria sobre a qual 0 exercicio do poder nao deveria ter influencia, a nao ser ilegitima. A natureza e algo que corre sob, atraves, no proprio exercicio da govemamentalidade. Ela e, por assim dizer, sua hipoderme
indispensaveJ. Ea outra face de algo cuja face visivel, visivel
para os govemantes, e a propria a~ao destes. A propria a~ao
destes tem uma camada subjacente, ou melhor, tem outra
face, e essa outra face e a governamentalidade. Pois bem, e
precisarnente isso que a economia politica estuda em sua
necessidade pr6pria. Nao um fundo, mas sim um correlato
perpetuo. Assim, por exemplo, e uma lei de natureza, explicarao os economistas, a de que a popula~ao, por exemplo,
se desloca para os salanos mais elevados; e uma lei de natureza a de que uma tarifa aduaneira protetora dos altos
pre<;os dos meios de subsistencia acarreta fatalmente algo
como a escassez alimentar.

Enfim, Ultimo ponto - que explica como e por que a
economia politica pode se apresentar como forma primeira
dessa nova ratio govemamental autolimitativa - e que, se
ha uma natureza que e propria da govemamentalidade, dos
seus objetos e das suas opera~6es, a conseqiiencia disso e
que a pratica governamental nao podera fazer 0 que tem de
fazer a nao ser respeitando essa natureza. Se ela atropelar
essa natureza, se nao a levar em conta ou se for de encon-

tro as leis estabelecidas por essa naturalidade propria dos
objetos que ela manipula, vai haver imediatarnente conse.. M. Foucault acrescenta: natural e
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qiiencias negativas para ela mesma

' em Olltras palavras, vai
sao 0 criterio da a<;ao gov~
esso u fr,:casso. que agora
dade ou ilegitimidade Sub,,;;:,e:,t ,e nao malS legitimidade]* elo su
.
s l~ao portanto da [legitimiutilitarifta de ~~:s~~;~~::~: ~jUi ~ p;obl~ma da filosofia
filosofia utilitarista vai poder saar. oces veem como uma
ses novas problemas d
e conectar dlretamente a esimpaga por enquanto, ~!;~~:~:~~~::~~~ea(:s~) pouco
sucesso ou 0 fracasso van sub . .
.
marca~ao legitimidade/ile 'timidad stitulr portanto a devai fazer que um overno ~tr
e, mas tern malS. 0 que
seus objetivos, a ~aturalidad~pe~,:, a despelto mclusive dos
manipula e das opera<;6es que ~I~la~; ~os obJetofs que ele
ele Vlole assim essa natureza
..
que Val azer que
busca? Violencia, excesso ab' a despelto ate do Sucesso que
desses excessos, violenci~s eU~~slm, tc:lve~; r:nas no fundo
nao e fundamentalmente a rnalda~osd nao.e slmplesmente,
tar em questao. 0 que esta e
e:, pnnclpe que vai esm questao, 0 que explica isso
tudo e que 0 governo n
em que . I
.
de natureza pois bem' el0 momento
. I
VlO a essas lels
as desconh~ce porqu'e ,e slmp esmente as desconhece. Ele
gnora sua exi t' . .
haver sucesso Ou fracasso sue

mecanismos, ignora seus efeitos E

:t

s encla, 19nora seus

vernos podem se enganar Eo' m outras palavras, os goque faz que ele seja ruim, ~ao e~alo.r mal de um go~erno, 0
. p;nclpe ser rulm, e ele ser
ignorante Em suma, entra
governar ~ pelo vies da ecom Slm ta;,eamente na arte de
sibilidade de uma autolimi~or:uapohnca, pnmelro, a posa~ao govemamental Se limit~a~~ a l.0S~lbil~dade de que a
que ela faz e daquilo sobre 0
I n~ao a natureza do
tao da verdade]**. POSSibil'dq~e eda alge [e, s.egundo, a ques1 a e e lmlta~ao e questao da
.. M.E: do fracasso
** Frase inacabada. Manuscrito, .20'"
.
neamente na arte de gove
I'f
. Em suma, entram
sl1llultamar,
pe
0 vies da economia
l'li
lidade da autolimitarao e a que t- d
po I ca, a possibi'$"
s ao a verdade."
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verdade: essas duas coisas sao introduzidas na razao governamental pelo vies da economia politica.
Voces dirao que nao e sem duvida a primeira vez que a
questao da verdade e a questao da autolirnita~ao da pratica
govemamental se colocam. Afinal de contas, 0 que e que se
entendia por sabedoria do principe, na tradi~ao? A sabedoria do principe era algo que fazia 0 principe dizer: conhe~o
muito bem as leis de Deus, conhe~o muito bem a fraqueza
humana, conhe~o muito bem rninhas proprias lirnita~6es,
para nao lirnitar meu poder, para nao respeitar 0 direito do
meu sudito. Mas ve-se bem que essa rela~ao entre principio
de verdade e principio de autolimita~ao e totalmente diferente na sabedoria do principe e no que esta emergindo agora, que e uma pratica govemamental que se preocupa com
saber quais vao ser, nos objetos que ela trata e manipula, as
conseqiiencias naturais do que e empreendido. Os prudentes conselheiros que outrora definiam os limites de sabedoria em fun~ao da presun~ao do principe ja nao tem nada
a ver com esses especialistas econ6micos que estao aparecendo e, por sua vez, tern por tarefa dizer na verdade a
urn governo quais sao os mecanismos naturais do que ele
manipula.
Com a economia politica entramos portanto numa era
cujo principio poderia ser 0 seguinte: um govemo nunca
sabe 0 bastante que corre 0 risco de sempre govemar demais, ou tambem: um govemo nunca sabe direito como govemar apenas 0 bastante. 0 principio do maximo/minimo
na arte de govemar substitui aque1a no~ao do equih'brio
equitativo, da "justi~a equitativa" que ordenava outrora a sabedoria do principe. Pois bem, e essa, a meu ver, na questao
da autolimita~ao pelo principio da verdade, e essa a forrnidavel cunha que a economia politica introduziu na presun~ao indefinida do Estado de policia. Momento evidentemente capital ja que se estabelece em seus linearnentos mais
importantes, nao, e claro, 0 reinado da verdade na politica,
mas certo regime de verdade que e caracteristico precisamente do que poderiamos chamar de era da politica, cujo

AULA DE 10 DE JANflRO DE 1979

26

NASCIMENTO DA BIOPOrirICA

submetidas a demarca~ao do verdadeiro e do falso. E portanto toda uma por~ao da atividade governamental que
vai passar assim para urn novo regime de verdade, e esse
regime de verdade tern por efeito fundamental deslocar todas as quest6es que, precedentemente, a arte de governar
podia sllscitar. Essas questoes, outrora, eram: sera que governo efetivarnente de acordo com as leis morais, naturais,

divinas, etc.? Era portanto a questao da conformidade governamental. Depois, passou a ser, nos seculos XVI e XVII,
com a razao de Estado: sera que governo bastante bern,
com bastante intensidade, com bastante profundidade, com
bastantes detalhes para levar 0 Estado ate 0 ponto estabelecido por seu dever-ser, para levar 0 Estado ao seu m:iximo
de for~a? E agora 0 problema vai ser: sera que governo bern
no limite desse demais e desse pouco demais, entre esse
mIDdmo e esse minima que a narureza das coisas fixa para

mim, quero dizer, as necessidades intrinsecas as opera~6es
de governo? Eisso, a emergencia desse regime de verdade
com 0 principio de autolimita~ao do governo, 0 objeto que
eu gostaria de tratar este ano.
Afinal de contas, foi esse mesmo problema que eu me
coloquei a prop6sito da loucura, a prop6sito da doen~a, a
prop6sito da delinqiiencia e a prop6sito da sexualidade. Em
todos esses casos, naD se trata de mastrar como esses objetos ficaram por muito tempo ocultos, antes de ser enfim
descobertos, nao se trata de mostrar como todos esses objetos nao sao mais que torpes ilus6es ou produtos ideo16gicos a serem dissipados a [luz] * da razao que enfim atingiu
seu zenite. Trata-se de mostrar por que interferencias toda
uma serie de praticas - a partir do momento em que sao
coordenadas a urn regime de verdade -, por que interferencias essa serie de praticas pode fazer que 0 que nao existe
(a loucura, a doen~a, a delinqiiencia, a sexualidade, etc.) se
tomasse porero uma coisa, uma coisa que no entanto con>I-

Lapso manifesto. M.F.: bruma
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tinuava nao exism:do. au seja, nao [como] urn erro - quando
dlgO que 0 que nao eXlste se toma uma coisa, nao quero dizer que se trat,a de m(~strar como urn erro pode efetivamen-

te ser constrUldo -, nao como a ilusao pode nascer, mas [0
que] eu gostana de mostra~ [10] que foi certo regime de verdade e, p~r consegumte, nao urn erro que fez que uma coisa que nao eXlste possa ter se tornado urna coisa. Nao 10
urna ilu~ao, ja que foi precisamente urn conjunto de praticas,
~ de p~at1cas realS, que estabeleceu issa e, por isso, 0 marca
Impenosamente no real.
, a objeto,de todos esses empreendimentos concementes a loucura, a doen~a, a delinqiiencia, a sexualidade e aqui10 ,de que \hes falo agora 10 mostrar como 0 par "serie de
praticas/regJme de verdade" forma urn dispositivo de saber-poder que marca efetiva,;,ente no real 0 que nao existe
e submete-o legJtimamente a demarca~ao do verdadeiro e
do falso.
a que nao existe como real, 0 que nao existe como
pertencente a urn regime de verdadeiro e falso 10 esse momento, nas coisas de que me ocupo atualmente, que assinala 0 naSClmento dessa, bipolaridade dissimetrica da politic~ e da econ,offila. A polihca e a economia, que miD sao nero
COlsas que e:x:ste~, nero erros, nero ilusoes, nero ideologias.
Ealgo que nao eXlste e no entanto esta inscrito no reaL estando subordmado a urn regime que demarca 0 verdadeiro
e 0 falso.
Pois. bern, e:se momenta cujo principal componente
procurel mdlcar e, portanto,

0

momenta que se situa entre

;;Valpole, de que l~~~ ~alava, e outro texto. Walpole dizia:
quzeta nOn movere: r:-ao se dey: tocar no que esta quieto".
Conselho de prudenCIa, sem duvida, e ainda se estava na
o!dem da sabedoria do principe, ou seja, se as pessoas estao qUletas, se as pessoas nao se agitam, se nao ha descontentamento,nem revolta, pois bern, fiquemos quietos. Sabedona do pnnclpe. Ele dizia isso, creio, por volta dos anos
~740. Em 1751, umartigo anonimo 10 publicado no Journal
economlque; fOJ escnto na verdade pelo marques d'Argen-
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son", que acabava naquele momento de abandonar os negocios na Fran<;a. 0 marques d'Argenson, lembrando-se do
que 0 comerciante Le Gendre disse a Colbert - quando Colbert !he perguntou: "0 que posso fazer pelos senhores?",
Le Gendre respondeu: "0 que 0 senhor pode fazer por nos?
Deixai-nos fazer'''' -, d'Argenson, nesse texto sobre 0 qual
tornarei", diz: pois bern, agora 0 que eu gostaria de fazer e
comentar este principia: "deixai-nos fazer"l~, porgue, mostra ele eexatarnente esse 0 principio essencial que todo go17
I

•

~

•

A'

verno deve respeitar, deve segurr em mate?a ,e~ononuca .

Nesse momenta ele colocou claramente 0 pnnClplO da autolimita<;ao da razao governamental. "Autolimita<;ao da ;azao
governamental": 0 que quer dizer isso, afinal? 0 que e esse
novo tipo de racionalidade na arte de governar, esse novo
tipo de Ciilculo que consiste em dizer e e~ fazer 0 governo
dizer " aceito, quero, projeto, calcula qU,e.nao se deve mexer
em nada disso?" Pois bern, acho que e 1SS0 que se chama,
em linhas gerais, "liberalismo"*.
"" Entre aspas no manuscrito. M. Foucault desiste aqui de ler as Ultimas paginas deste (pp. 25-32). Urn certo nfunero ~e elementos dessa
conc1usao e retomado e desenvolvido na aula segwnte.
"Deve-se entender essa palavra l'liberalismo'l nurn sentido bem

amplo.

.

1. Aceita<;ao do principia de que cleve haver em algum lugar uma 11mita<;ao do govemo, que nao seja simplesmente urn direito extemo.
2.0 liberalismo tambem e uma pr<ltica: em que encontrar exatamente 0 principio de limita~ao do govemo e como calcu1ar os efeitos dessa Iirnita~ao?

N

•

3. 0 liberalismo e, nurn sentido mais estrito, a solu~ao que conslste
em limitar ao maximo as formas e dominios de a~ao do govemo.
4. Enfim, 0 liberalismo e a organiza~ao dos metodos de transa~ao
pr6prios para definir a 1irnita~ao das praticas de govemo:
_ constitui~ao, parlamento
- opiniao, imprensa
.
_ comiss6es, inqueritos
Uma das formas da govemamentalidade modema. Ela se car~ct~~
pelo fato de que, em vez de se chacar contra limites formalizados por Jurisdi~6es, ela se [atribui?] limites intrinsecoS formulados em termos de veridi<;a:o.
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Eu tinha pensado !hes dar este ano urn curso sobre a
biopolitica. Procurarei Ihes mostrar como todos os problemas que procuro identificar atualmente, como todos esses
_
a. Claro, ni'io sao dois sistemas que se sucedem, nem mesmo que
vao entrar nurn conflito insuperavel. Heterogeneidade nao quer dizer contradi~ao, mas tens6es, atritos, incompatibilidades mutuas, ajustes bem-sucedidos ou fracassados, misturas instaveis, etc. Quer dizer tambem tarefa,
incessantemente retomada porque nunca acabada, de estabelecer seja uma
coincidencia, seja pelo menos urn regime comurn. Essa tarefa e a de estabelecer em direito a autolimita~ao que 0 saber prescreve a urn governo.
Essa tarefa vai assumir duas formas, do [secuIoJ XVID a nossos dias:
- ou interrogar a razao governamental, a necessidade da sua propria
limita~ao, para reconhecer,.atraves do que se deve deixar livre, os direitos
a que se pade dar acesso e estatuto na pratica governamental. Assim, interrogar-se sobre os objetivos, vias e meios de urn govemo esciarecido, logo
autolimitado: pode ele dar lugar ao direito de propriedade, ao direito a
subsistencia possivel, ao direito ao trabalho, etc.
- ou interrogar os direitos fundamentais, fazer valer todos eles e de
uma vez. E, a partir dai, s6 deixar urn govemo se formar se sua auto-regula~ao reproduzir todos eles.
Metodo [riscado: revolucionarioJ da subordina~aogovernamental.
o metodo do residuo juridico necessario e suficiente e a pratica liberal. 0 metodo do condicionamento governamental exaustivo e 0 procedimento revolucionario.
b. Segunda observa~ao: essa autolimitao;ao da razao governamentaI,
caracteristica do 'liberalismo', se acha nurna rela~iio estranha com 0 regime da raziio de Estado. - Esta abre para a pratica governamental um dominio de interven~iio indefinida, mas por outro lado ela se atribui, pelo
principio de urna balan~a concorrencial entre Estados, objetivos internacionais limitados.
- A autolimita<;a:o da pratica governamental pela raziio liberal foi
acompanhada do desmantelamento dos objetivos internacionais e do aparecimento de objetivos ilimitados, com 0 imperialismo.
A razao de Estado havia sido correlativa do desaparecimento do
principio imperial, em beneficio do equilibrio concorrencial entre Estados.
A raziio liberal e correlativa da ativa~ao do principio imperial, niio sob a
forma do Imperio, mas sob a forma do imperialismo, e isso em liga~iio com
o principio da livre concorrencia entre os individuos e as empresas.
Quiasma entre objetivos limitados e objetivos ilimitados quanto ao
dominio da interven~iio interior e ao campo da a~ao internacional.
c. Terceira observa~ao: essa raziio liberal se estabelece como autolirnita~ao do govemo a partir de urna 'naturalidade' dos objetos e praticas
pr6prios desse governo. Que naturalidade e essa?
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problemas tem como nucleo centraL claro, esse algo que se
chama popula~ao. Por conseguinte, e a partir dai que algo
como a biopolitica podera se formar. Parece-me, contudo,
que a analise da biopolitica s6 podera ser feita quando se
compreender 0 regime geral dessa razao govemamental de
que !hes falo, esse regime geralque podemos chamar de 9uestao de verdade - antes de malS nada da verdade econOffilca
no interior cia razao govemamental-, e, por conseguinte, se
se compreender bem 0 que esta em causa nesse regime que
e 0 liberalismo, 0 qual se op6e a razao de Estado, ou antes,
[a] modifica fundamentalmente sem talvez questionar seus
fundamentos. S6 depois que soubermos 0 que era esse regime govemamental chamado liberalismo e que poderemos,
parece-me, apreender 0 que e a biopolitica.
Entao, desculpem-me, durante algumas sess6es, cuja
quantidade nao posso lhes dizer de antemao, YOU lhes falar
do liberalismo. E para que as tematicas deste se mostrem
quem sabe um pouco mais claramente - pois afinal de contas que interesse tem falar do liberalismo, dos fisiocratas, de
d'Argenson, de Adam Smith, de Bentham, dos utilitaristas
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ing~eses,. senao porque, claro, esse problema do liberalismo
esta efetivamente colocado para n6s em nossa atualidade
nnediata e concreta?, De que se trata quando se fala de libe-

rah~~o, 9uando a nos rnesmos, atualrnente, e aplicada uma

p.ohtica hberaL e que rela~ao isso pode ter com essas questoes de drre!to que chamamos de liberdades? De que se trata msso tudo,. ne,sse debate,de hoje em dia em que, curiosamente, os pnnclplOs economicos de Helmut Schmidt'" faz~n: urn eco bizarro a esta ou aquela voz que nos vern dos
dlSS!dentes do Leste, todo 0 problema da liberdade do Iiberalisrr:o? Bem, e um problema que e nosso conte~pora
neo. Entao, digam?s assim, depois de situar urn pouco 0 ponto de ongem h!stonco .msso tudo, fazendo aparecer 0 que e,
a meu ver,. a nova razao govemarnental a partir do seculo

XVIII, dare! um pulo para a !rente e lhes falarei do Iiberalismo alemao contemporaneo, ja que, por paradoxal que seja,
a hberdade nesta segunda metade do seculo XX - enfim, digamos malS exatamente, 0 liberalismo - e uma palavra que
nos vem da Alemanha.

- a das riguezas? Sim, mas simplesmente como meios de pagamento que se multiplicam ou escasseiarn,. estagnam au circulam. Mas, antes, os

bens na meclida em que sao prodw;6es, que sao titeis e utilizados, na medida em que sao trocados entre parceiros econ6micos.
- E tambem a [dos} individuos. Nao, porero, como suditos obedien·
tes au ind6ceis, mas na medida em que eles pr6prios estao ligados a essa
naturalidade economica, em que sua quantidade, sua longevidade, sua
satide, sua maneira de se comportar se encontram em rela<;Qes complexas
e entrela<;adas com esses processos econ6micos.
Com a emergencia da econOInia poHtica, com a introdw;ao do prin-

cipio limitativo na pr6pria pr<itica governamental, realiza-se uma substitui~ao importante, ou mellior, uma duplica~ao, pois os sujeitos de direito sobre os quais se exerce a soberania politica aparecem como uma popula~ao
que um governo deve administrar.
E ai que a linha de organiza~ao de uma 'biopolltica' encontra seu
ponto de partida. Mas quem nao ve que isso e apenas uma parte de algo
bem mais amplo, que [e] essa nova razao governamental?
Estudar 0 liberalismo como quadro geral da biopolitica."

.........--------=_.__l
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NOTAS

1. Cita<;ao de Virgl1io, Eneida, VII, 312, posta er:> epigr~e da
Traumdeutung (Leipzig, Deutike, 1911, 1~ ed. 1900 I LInterpretahon
des reves, trad. fro de 1. Meyerson, revista p~r .D. Berger, ~ns, PUF,.
1971, p. 1) e retomada no carpo do texto (,b.d:: p. 516): Flectere 51
nequeo Superos, Acheronta movebo", "se eu nao.p~ss.o dobrar os
deuses de cima, moverei 0 Aqueronte". 0 mote Ja e clta,?o por ~.
Foucault sem referenda expllcita a FreucL em La Volante de savozr,

Pari Gallimard "Bibliotheque des histoires", 1976, p. 103 led. bras.:

A v~tade de saber, Rio de Janeiro, Graal, 1979, p. 77]; '~Na verdade,

essa questao, tao repetida em nossa epo~a [a proPOSl~O d? sexol,
nada mais e que a forma recente de uma afinna\ao co~slderavel e ~e
uma prescri\ao secular: a verdade esta ali, tratem de II surpreend~~
la. Acheronta mavebo: velha decisao." Essa citac;ao, ant~~ de Freud, Ja
era muito apreciada por Bismarck, que a emprega ,v~as vezes. em
seus Pensamentos e lembran(1ls (d. C. Schmitt; Theone du parltsan,
trad. fro M.-L. Steinhauser, Paris, Calmann-Levy, 1972, p. 253, ed.
orig.: Theorie des Partisanen,. Berlim, Duncker & Humblot, 1963). '_
2. Robert Walpole, pnmelfo conde d: Orfor~ (1676-1745), li
der do partido whig, que exerceu as fun<;oes de pnmerrO-IDlnlStro" (First Lord ofthe Treasury e Chancellor ofthe Exchequer) de 17~0
1742- govemou com pragmatismo, valencio-se cia c~rrupc;ao
~arlarr:entar com 0 fim de preservar a tranqiiilidade politica. "
3. Cf. a precisao dada mais adiante por Foucault: p. 22: Ele
dizia issol ereio, por volta dos anos 1740." A formula e conheclda
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por ter sido a divisa de Walpole, como atestam diversos escritos do
seu filho, Horace: d., por exemplo, Letters, VIII, Londres-Nova
York, Lawrence and Bullen, G. P. Putnam's Sons, 1903, p. 121. Cf.
L. Stephen, History of English Thought in the Eighteenth Century,
Londres, Smith & Elder, 1902; reed. Bristol, Thoemmes Antiquarian Books, 1991, t. 2, p. 168. Provem de Salustio, De Conjuratione
Catilinae, 21, 1 (trad. fro F. Richard, Paris, Gamier-Flanunarion,
1968, p. 43): "Postquam accepere ea homines, quibus mala abunde monia erant, sed neque res neque spes bona ulla, tametsi illis
quieta movere magna merces videbarur, [... J" {"Entre esses homens
que vinham ouvir esse discurso, 0 mal havia invadido hldo e naG
havia nada de born a encontrar no presente, nem a esperar no futuro - everdade que, para eles, ja era uma bela recompensa perturbar a paz. publica [...]"). Ela ilustra a regra inerente a Common
Law, conhecida pelo nome de regra do precedente, segundo a qual
e necessano ater-se, em materia judiciana, ao que foi decidido e
nao modificar 0 que existe ("stare decisis" e "quieta non moYere"). E igualmente citada por F. A. Hayek, The Constitution of Liberty, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1960; reed. 1976, p. 410:
"Though quieta non movere may at times be a wise maxim for the
statesman, it cannot satisfy the political philosopher" / La Constitution de la liberte, trad. fro R. Audouin & j. Garello, Paris, Litec, "Liberalla", 1994, p. 406.
4. Cf. P.Veyne, "Foucault n§yolutionne l'histoire", in Comment
on emt /'histoire, Paris, Le Seuil, "Points Histoire", 1979, pp. 227-30,
sobre esse nominalismo metodol6gico, a prop6sito da f6rmula "a
loucura nao existe" [ed. bras.: Como se escreve a hist6ria, Brasilia,
UnB, 1998]. Como 0 texto.de PaulVeyne data de 1978, parece que
Michel Foucault da, aqui, prosseguimento ao di.ilogo com 0 autor
de Le Pain et Ie Cirque, que homenageou no curso do ana anterior
(d. Securite, Territoire, Population. COUTS au College de France, 19771978, ed. por M. Senellart, Paris, Gallimard-Le Seuil, "Hautes Etudes", 2004, aula de 8 de mar<;o de 1978, p. 245 led. bras.: Seguran,a, territario, popula,ao, Sao Paulo, Martins Fontes, 2007]). Ver as
observa<;6es de M. Foucault sobre esse mesmo tema na aula de 8
de fevereiro de 1978, p. 122. A cntica dos universais e reafirmada
no verbete "Foucault", publicado, sob 0 pseud6nimo de Maurice
Florence, no Dictionnaire des philosophes de Denis Huismans em
1984 led. bras.: Diciondrio dos filosofos, Sao Paulo, Marlins Fontes,
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sua introdw;ao para a coletanea de textos do mesmo autor Essais

2001]: d. Dits et Ecrits, 1954-1988, ed. por D. Defert & F. Ewald, colab. J. Lagrange, Paris, Gallimard, 1994, 4 vols. [doravante, DE, em
referenda a essa ed.i~ao}, IV, n? 345, p. 634: a primeira escolha de
metoda implicada pela "questao das rela~6es entre sujeito e verdade" consistia nwn ceticismo sistematico em relac;ao a todos os
universais antropo16gicos ".
5. M. Foucault naG toma sobre essa questao nas aulas se1/

guintes do curso.
6. a. Securite, Territoire, population, aulas de 8, 15 e 22 de marde 1978.
7. Cf. ibid., aula de I? de fevereiro de 1978, pp. 112 e 118, n. 39.
8. a. "II faut defendre la societe". Cours au College de France,
1975-1976, ed. por M. Bertani e A. Fontana, Paris, Gallimard-Le
Seuil, "Hautes Etudes", 1997.
9. Jeremy Bentham (1748-1832), Method and Leading Featun!S

,0

ofan Institute of Polin cal Economy (including Finance) Considered Not
Only as a Science but as an Art (1800-1804), in Jeremy Bentham's
Economic Writings, ed. estabelecida por W. Stark, Londres, G. Allen

e Unwin, 1954, t. Ill, pp. 305-80. E no fun da primeira parte, "The
Science", na sec;ao "Genesis of the Matter of Wealth", que Bentham introduz a celebre distinc;ao entre sponte acta, agenda e non
agenda, que estrutura em seguida os tres capitulos ("Wealth", "Population" "Finance/l) da parte seguinte, "The Art". as sponte ada
sao as atividades economicas desenvolvidas espontaneamente pelos membros de uma comunidade, sem nenhuma interven~ao do
govemo. As agenda e non agenda designam as atividades economicas do govemo, conforme contribuam ou nao para aumentar a felicidade (maximiza~ao dos prazeres e minimiza~ao dos esfor~os),
objetivo de toda a~ao poiitica. A demarca~ao dos dominios entre
essas tres classes varia de acordo com 0 tempo e 0 lugar, sendo a
extensao dos sponta acta relativa ao grau de desenvolvimento econ6mico dos paises. M. Foucault faz uma breve alusao, novamente,
a essa lista benthamista das agenda na aula de 7 de mar~o de 1979
(infra, p. 269), mas nao toma propriamente sobre 0 texto citado (a
nao ser, talvez, de forma indireta no fim da aula de 24 de janeiro
(infra, pp. 90-1), a prop6sito do panoptismo como f6rmula geral
I

do govemo liberal).
10. A formula "nao govemar demais" do marques d'Argenson (d. infra, nota 16). Cf. igualmente B. Franklin, Principes du
commerce, citado e traduzido [em frances} por E. Laboulaye, em

e

1e mor~le et d'economie polinque, Paris, Hachette, 5' ed., 1883 8·
U~. solido escntor [frances} d.iz que e muito instruido em C;e~~i~
poiitica
quem compreende
toda a. forra
desta maxim'
nem demai
,.
~.
a. nao gover-

S, maxIma q.ue talvez dlga malS respeito ao comercio do
que a qualquer outro mteresse publico./I (Laboulaye em nota mete a Quesnay.)
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economistes et des reforrnateurs sociaux de la France" 1911, p.
103: "Nao possa terminar melhor esta Carta, senao aplicando ao
comercio dos trigos em particular 0 que urn N egociante de Rauen
respondeu ao Sf. Colbert sobre 0 camercio em gera1: Deixai-nos faI

zer [Laissez-nous jaire]."
15. M. Foucault naG volta a fazer referenda a esse texto.
16. D'Argenson, "Lettre a l'auteur ciu Journal economique au
sujet de la Dissertation sur Ie commerce de M. Ie Marquis Belloni",
Journal economique, abril de 1751, pp. 107-17; reed. in G. Klotz,
org., Politique et Economie au temps des Lumieres, Publications de
l'UniversM de Saint-Etienne, 1995, pp. 41-4: "Conta-se que 0 senhor Colbert reuniu varios deputados do comercio em sua casa
para Ihes perguntar 0 que ele poderia fazer pelo camercio; 0 mais
sensata e menos bajulador entre eles disse-lhe esta simples frase: Deixai-nos Jazer. Ja se tera refletido 0 bastante sobre 0 grande
sentido desse mote? Esta aqui nao e mais que uma tentativa de
comentano" (p. 42). E em r:Eloge de Gournay, de Turgot, escrito em
1759, que encontramos a primeira men\ao, no seculo XVIII, ao
nome de Le Gendre (liE eonhecida a resposta de Le Gendre ao sr.
Colbert deixai-nos fazer", in Oeuvres de Turgot, ed. E. Daire, Paris,
Guillaumin, 1844, t. I, p. 288; Turgot, Formation et Distribution des
richesses, Paris, Gamier-Flanunarion, 1997, pp. 150-1). - D'Argenson e tarnbem autor da maxima "nao govemar demais" (d. G.
Weulersse, Le Mouvement physiocratique en France, de 1756 tl 1770,
Paris, Felix Alcan, 1910, 2 vols.: d. I, pp. 17-8), que cita este trecho
da homenagem publicada nas Ephemerides du citoyen, junho de
1768, p. 156: "Ele tinha composto urn livro cujo objeto e cujo titulo eram exeelentes: nao governar demais [pas trop gouverner]." Ele
proprio afirma ter eserito urn tratado intitulado Pour gouverner
mieux, if Jaudrait gouverner moins [Para govemar methor, seria preciso govemar menos], Memoires et Journal, op. cit., t. V, p. 362; citado per A. Gneken, Die Maxime "Laissez Jaire et laissez passer", Berna, K. J. Wyss, 1886, p. 58.
17. D'Argenson, "Lettre a l'auteur du Journal economique...",
art. citado, p. 44: "Sim, a liberdade regrada e clara sempre fara
mais pelo eomereio de uma na\ao do que a mais inteligente das
domina\oes." Ele defende essa mesma posi\ao, a proposito do eomercio de eereais, num outro artigo do Journal economique, maio de
1754, pp. 64-79: "Arguments en faveur de la liberte du commerce
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des grains", reed. in G. Klotz, org., Politique et Economie op cz't
pp. 45-54.
..., . .,
18. Helmut Schmidt (nascido em 1918): deputado do SPD no
Bund~stag em 1953, tomou-se ehaneeler em maio de 1974, depois
da retirada de Willy Brandt. Fieando em minoria, cedeu 0 posto a
Helmut Kohl em 1982.
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o liberalismo e a adot;iio de uma nova arie de governar
no semla XVIII. - As caracterfsticas especificas da arie liberal
de governar: (1) A constitui¢.o do mereado como fugar de /ormapio de verdade e niio mais apenas como dom{nio de jurisdi(aa. - Questoes de metoda. Objetos das pesquisas empreendidas em torna da [aucum, da penalidade e da sexualidade: esw
bor;o de uma hist6ria dos "regimes de veridifi'io". - Em que
deve consistir uma mtica politica do saber. ~ (2) 0 problema
da limitQ{:iio do exerdcio do poder pUblico. as dais tipos de 50IUt;iio: 0 radicalismo jurfdico frances eo utiIitarismo ingles. - A
questiio da "utilidade" e a limitafiio do exerdcio do poder puw
bIica. - Observat;iio sabre a estatuto do heterogeneo em hist6ria: 16gica de estrategia contra 16gica diaIetica. ~ A nOfiio de
"interesse" como operadora da nova arte de govemar.
Gostaria de burilar urn pouco as teses ou hip6teses que
propus na ultima vez acerca da arte de governar, acerca do
que, a meu ver,

e uma nova arte de governar que corne~ou

a ser fonnulada, pensada e desenhada mais ou menos em
meados do seculo XVIII. Essa nova arte de governar se caracteriza essencialrnente, creio eu, pela instaura~ao de rnecanisrnos a urn s6 tempo internos, numerosos e complexos,

mas que tern por fun<;ao - e com isso, digamos assim, que se
assinala a diferen<;a em rela<;ao arazao de Estado - nao tanto assegurar 0 crescimento do Estado em for<;a, riqueza e
pader, [0] crescimento indefinido do Estado, mas sim limitar do interior 0 exercicio do poder de governar.

Creio que essa arte de governar e, evidentemente, nova
ern seus mecanisrnos, nova ern seus efeitos, nova em seu

principio. Mas s6 a e ate certo ponto, porque nao se deve
imaginar que essa arte de governar constituirla a supressao,

a apagamenta, a aboli<;ao, a Aufhebung, como voces preferirem, dessa razao de Estado de que eu havia procurado lhes
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falar na ultima vez. Na verdade, nao se deve esquecer que
essa nova arle de governar ou essa arle de gov~rnar 0 menos possivel, essa arle de governar entre urn ma;amo e urn
minima, e mais para 0 minima do que para 0 m~mof pOlS
bern, essa arle tern de ser considerada uma especle de duplica<;ao, em todo caso, digamos, de bunlamento mterno _da
razao de Estado, .0 urn principio para a sua manuten<;ao,
para 0 seu desenvolvimento mals ~ompleto, para 0 seu
aperfei<;oamento. Digamos que nao e algo dlferente da razao de Estado, que nao .0 urn elemento externo e negad~lr
em rela<;ao razao de Estado. Ii antes 0 ponto de mflexao
da razao de Estado na curva do seu desenvo~Vlmento:E,:
diria, se voces quiserem, para dar uma ~efiru<;ao que nao e
muito boa, que e a razao do Esta?o.mmu:lo no Intenor e
como principio organizador da propna razao de ?stado, ou
entao, e a razao do governo minimo como pnnclplO de organiza<;ao da propria razao de Estado. Al~em (mfelizmen=
te DaD consegui encontrar nos rneus papels, rr:as vou ..en
contrar e lhes direi quem e), algu.om falou, no tim do secu10 XVIIL claro, de urn "governo frugal'''. ~Ois bern, crelO q,;,e,
de fato, entra-se nesse momento numa epoca que podenamos chamar de .opoca do governo frugal, 0 que ,nao d,elXa,
claro, de apresentar cerlo numero de paradoxos, Ja que,: durante esse periodo do governo fru~al, n;augurado no secu10
XVIII e de que sem duvida ainda nao smmos, que vemos desenvolver-se toda uma pnitica governamental, ao mesmo
tempo extensiva e intensiva, com os efeltos negat1:'os, com
as resistencias, as revoltas, etc. que se sabe, preclsamen~e
contra essas invasoes de urn governo que no entanto se diz
e se pretende frugal. Digamos 0 seguinte: esse desenvolVlmento extensivo e mtenslVO do governo que no entanto se
pretende frugal nao parou - e .0 por isso_ que se pode dizer
que se esta na era do governo frugal-, n~o parou de ser assediado de dentro e de fora pela questao do demms.o. do
pouco demais. For<;ando as coisas e caricaturan?o-as, diria ~
seguinte: quaisquer que seJam de fato a extensao e 0 d:sen
volvimento intensivo tamb.om desse governo, a questao da

a
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frugalidade esteve no proprio cerne da reflexao que girou
em torno dele'. A questao da frugalidade, se nao substituiu,
pelo menos duplicou e ate cerlo ponto fez recuar, marginalizar urn pouco outra questao que, ao contrario, rondou a
reflexao politica dos s.oculos XVI-XVII, [do] inicio do s.oculo
XVIII ainda, e era 0 problema da constitui<;ao. Monarquia,
aristocracia, democracia, todas essas questoes, claro, nem por
isso desaparecem. Mas, assim como essas eram as quest6es
fundamentais, eu ia dizendo as questoes supremas dos seculos XVII e XVIII, a partir do fim do s.oculo XVIII, durante
todo 0 seculo XIX e, claro, em nossos dias mais do que nunca, a questao da frugalidade do governo, e nao a da constitui<;ao dos Estados, .0 que .0 0 problema sem duvida fundamental. [A] questao da frugalidade do governo .0 a questao
do liberalismo. Pois bem, gostaria agora de voltar a dois ou
tres pontos que eu havia evocado na ultima vez para tentar
precisa-los e burila-los.
Eu havia procurado lhes mostrar na Ultima vez que essa
ideia, esse tema, melhor dizendo, esse principio regulador
de um governo frugal tinha se formado a partir do que se
podia chamar, do que designei grosseiramente como a conexao razao de Estado, e 0 calcu10 da razao de Estado, de
cerlo regime de verdade, 0 qual encontrava sua expressao e
aparecisua formula<;ao teorica na economia politica.
mento da economia politica e 0 problema do governo minima eram, como procurei Ihes indicar, duas coisas interligadas. Mas creio que .0 preciso tentar precisar um pouco mais
a natureza dessa conexao. Quando falo em conexao da economia politica razao de Estado, quer isso dizer que a economia politica propos certo modelo de governo? Quer isso
dizer que os homens de Estado se iniciaram na economia
politica ou que come<;aram a ouvir os economistas? Quer
isso dizer que 0 modelo economico tornou-se principio organizador da pratica governamental? Nao foi, evidente-

a

a

a

.. M. Foucault acrescenta: e !he foi colocada
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mente, isso a que eu quis dizer. 0 que eu queria dizer, a que
procurei designar, era uma coisa que

e, a meu ver, de uma
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que devia ser a justa pre~d, isto e, urn pre~o que devia manter certa rela~ao com a trabalho feito, com as necessidades

e claro, com as necessidades e as pos-

natureza e de urn nivel urn pouco diferentes. 0 principia

dos comerciantes e,

dessa conexao que eu procuro identificar, essa conexao en-

sibilidades dos consurnidores. Lugar de justi~a, a tal ponto
que a mercado devia ser urn lugar privilegiado da justi~a
distributiva, ja que, como voces sabem, para pelo menos
certo numero de produtos fundamentais, como as produtos
alimenncios, as regras do mercado faziam que se chegasse
a urn arranjo para que, se nao as mais pobres, pelo menos
alguns dos mais pobres pudessem comprar coisas, assim

tre pnitica de govemo e regime de verdade, seria isto: [...]
haveria portanto uma coisa que no regime de govemo, na
pnitica govemamental dos seculos XVI-XVII, ja da Idade
Media tambem, tinha constitufdo urn dos objetos privilegiados da interven~ao, da regula~ao govemamental, uma coisa que havia sido a objeto privilegiado da vigiIancia e das
interven~oes do govemo. E e esse lugar mesmo, e nao a
teoria economica, que, a partir do seculo XVIII, vai se tamar
urn lugar e urn mecanismo de forma~ao de verdade. E, [em
vez de] continuar a saturar esse lugar de forma~ao da verdade com uma govemamentalidade regulamentar indefinida, vai-se reconhecer - e

e ai que as coisas acontecem - que

se deve deixa-Io agir com a minima possivel de interven~oes, justamente para que ele possa formular a sua verdade
e prop6-la como regra e norma a pratica govemamental.
Esse lugar de verdade nao e, evidentemente, a cabe~a dos
economistas, mas 0 mercado.
Digarnos as coisas mais claramente, se me permitem.

o mercado, no sentido bastante geral da palavra, tal como
funcionou na Idade Media, no seculo XVI, no seculo XVII,
ereie que poderiarnos rnzer, numa palavra, que era essen-

cialmente urn lugar de justi~a. Urn lugar de justi~a em que
sentido? Em varios sentidos. Primeiro, claro, era urn lugar
dotado de uma regulamenta~ao extremamente prolifica e
estrita: regulamenta~ao quanta aos objetos a levar aos mercados, quanta ao tipo de fabrica~ao desses objetos, quanta
a origem desses produtos, quanta aos direitos a serem pagas, quanta aos pr6prios procedimentos de venda, quanta
aos pre~os estabelecidos, claro. Logo, lugar dotado de regulamenta~ao - isso era a mercado. Era tambem urn lugar de
justi~a no sentido de que a pre~o de venda estabelecido no
mercado era considerado, alias tanto pelos te6ricos quanta
pelos praticos, urn pre~o justa au, em todo caso, urn pre~o

como as mais ricas. Esse mercado era portanto, nesse sen-

tido, urn lugar de justi~a distributiva. Enfim, era urn lugar de
na medida em que a que devia ser essencialmente

justi~a

assegurado no mercado, relo mercado, ou antes, pelas regulamenta~oes de mercado, era a
~os, como diriamos hOje em dia?

que? A verdade dos preDe jeito nenhum. 0 que
devia ser assegurado era a ausencia de fraude. Em outras
palavras, era a prote~ao do comprador. A regulamenta~ao
de mercado tinha par objetivo, portanto, de urn lado, a distribui~ao tao justa quanta possivel das mercadorias, e tambern a nao-roubo, a nao-delito. Em outras palavras, no fundo, a mercado era percebido naquela epoca como urn risco
que talvez a comerciante corresse de urn lado, mas a comprador com toda certeza de outro. E era necessaria proteger
a comprador contra a perigo que representava uma mercadoria ruim e contra a fraude de quem a vendia. Era necessaria portanto assegurar essa ausencia de fraude quanta a natureza dos objetas, quanta a sua qualidade, etc. Esse sistema
- regulamenta~ao, justa pre~o, san~ao da fraude - fazia portanto que a mercado fosse essencialmente, funcionasse realmente como urn lugar de justi~a, urn lugar em que devia
aparecer na troca e se formular nos pre~os alga que era a
justi~a, Digamos que a mercado era urn lugar de jurisdi~ao.
Ora, e aqui que a mudan~a se produz par certo numero de razoes que evocarei daqui a pouco. 0 mercado surgiu,
em meados do seculo XVIII, como ja nao sendo, au antes,
como nao devendo mais ser urn lugar de jUrisdi~ao. 0 mer-
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cado apareceu como, de urn lado, uma coisa que obedecia e
devia obedecer a mecanismos "naturais"*, isto

e, mecanis-

mos espontaneos, ainda que nao seja possivel apreendiHos
em sua complexidade, mas espontaneos, tao espontaneos
que quem tentasse modifid.-Ios s6 conseguiria alten,-los e
desnatura-Ios. De outro lado - e e nesse segundo sentido
que 0 mercado se torna urn lugar de verdade -, niio s6 ele
deixa aparecer os mecanismos naturais, como esses mecanismos naturais, quando os deixam agir, possibilitam a forma~ao de certo pre~o que Boisguilbert' chamara de pre~o "natural", que os fisiocratas chamarao de "born pre~o"\ que
posteriormente sera chamado de "pre~o normal" S, enfim,
pouco importa, um certo pre~o natural, bom, normal, que
vai exprimir a rela~iio adequada, uma certa rela~iio adequada entre custo de produ~ao e extensao da demanda. 0 mercado' quando se deixa que ele aja por si mesmo de acordo
com a sua natureza, com a sua verdade natural, digamos
assim, permite que se forme certo pre~o que sera metaforicamente chamado de pre~o verdadeiro, que as vezes sera
tambem chamado de justo pre~o, mas ja nao traz consigo,
em absoluto, essas conota~6es de justi~a. Sera urn certo pre~o que vai oscilar em torno do valor do produto.
A importancia da teoria economica - quero dizer, dessa teoria que foi edificada no discurso dos economistas e
se formou na cabe~a deles -, a importancia dessa teoria da
rela~ao pre~o-valor vem precisamente do fato de que ela
possibilita que a teoria economica indique urna coisa que
agora vai ser fundamental: que 0 mercado deve ser revelador de algo que e como uma verdade. Nao, e claro, que os
pre~os sejam, em sentido estrito, verdadeiros, que haja pre~os verdadeiros e pre~os falsos, nao e isso. Mas 0 que se
descobre nesse momento, ao mesmo tempo na pratica governamental e na reflexiio dessa pratica governamental, e
que os pre~os, na medida em que sao conformes aos meca... Entre aspas no manuscrito.
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nismos naturais do mercado, vao constituir um padrao de
verdade que Val posslbilitar discernir nas praticas governamentalS as que sao corretas e as que sao erradas. Em outras
palavras, 0 mecanl;,mo n~tural do mercado e a forma~ao de
urn pre~o natural e que vao permitir - quando se ve, a partir deles, 0 'lue _0 governo faz, as 'medidas que ele toma, as
regras que Impoe - falslficar ou verificar a pratica governamental. Na medlda e,:, que, atraves da troca, 0 mercado
perrrute hgar a produ~ao, a necessidade, a oferta, a demanda, 0 valor,. 0 P!e~o, etc., ele constitui nesse sentido um lugar de vendl~ao, quero dizer urn lugar de verifi' bil'd
d Ifal ifi' bili'
'
ca I ae ,s ca dade para a pratica governamental'. Por cons,:gumte, 0 mercado e que val fazer que urn bom governo ja
nao seJa slmplesmente urn governo que funciona com base
n~ Justi~a. 0 mercado e que vai fazer que 0 bom governo ja
nao seJa somente um governo justo. 0 mercado e que vai
fazer que 0 governo, agora, para poder ser um bom governo, ~clOne com base na verdade. Portanto, em toda eSSa
h,stona e ~a fo~a~iio de urna nova arte de governar, a economla pohlIca nao deve seu papel privilegiado ao fato de
que dlt,,?a ao governo um bom tipo de conduta. A econom~apohtica fOI Importante, inclusive em sua forrnula~ao
teonca,
em que (somente na medida, mas e- uma
'd na medida
'd
med1 a eVl entemente consideravel) indicou onde 0 gove:n 0 deVla IT buscar 0 principio de verdade da sua pr6pria
pratica governamental. Digamos em terrnos simples e barb~ros que? mercado, de lugar de jurisdi~iio que era ate 0
ImClO ~o seculo XVIII, esta se tornando, por meio de todas
essas tecmcas que, por smal, evoquei ano passado a prop6Sito da escassez alimentar, dos mercados de cereais etc

7

urn Jugar que chamarei de lugar de veridi~iio. 0 m~rcaci~
deve dizer a verdade, deve dizer a verdade em rela~iio a pratica governamental. Seu papel de veridi~ao e que vai doravante~ e de uma forma simplesmente secundaria, c~man

d~, ?ltar, prescr~ver as mecanismos jurisdicionais ou a au-

sencl~ de mecanlsmos jUrisdicionais sabre as quais devera
se articular.
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Quando eu falava do acoplamento realizado no seculo
XVIII entre certo regime de verdade e urna nova razao govemamental - e isso em liga~ao com a economia politica -,
nao queria de modo algum dizer, portanto, que teria havido,
por urn lado, forma~ao de um discurso cientifico e teorico
que seria a economia politica e, por outro lado, osgove,:nantes teriam sido ou seduzidos por essa economla pohtica, ou obrigados a leva-la em conta por alguma pressao
deste OU daquele grupo social. Quis dizer que 0 mercado,
objeto ha muitissirno tempo privilegiado pela pratica governamental e objeto mais privilegiado ainda nos seculos XVI e
XVII, sob 0 regime de urna razao de Estado e de urn mercantilismo que fazia do comercio, precisamente, um dos principais instrumentos da for~a do Estado, tinha se tomado, agora, urn lugar de veridi~ao. Isso nao apenas, nao tanto porque
supostamente se entrou na era de uma economia mercantil

- isso, ao mesma tempo que everdade, nao esclarece nada-,
nao porque as pessoas quiseram fazer a teoria racional do
mercado: foi 0 que fizeram, mas nao bastava. Na verdade,
para compreender como 0 mercado, na sua realidade, tornou-se para a pratica govemamental um lugar de veridi~ao,
seria necessano estabelecer 0 que eu chamaria de uma rela~ao poligonal ou poliedrica, como voces preferirem, entre
certa situa~ao monetana, que era a do seculo XVIII, com, de
urn lado, um novo afluxo de ouro e, [de outro], urna relativa
constancia das moedas, urn crescimento economico e de-

mograftco continuo na mesma epoca, uma intensifica~aoda
acesso ii. pratica govemamental de ce,:to numero de teemcos portadores, ao mesmo tempo, de metodos e de instrumentos de reflexao e, enfim, a conforma~ao
teorica de um certo nu.mero de problemas economicos.
Em outras palavras, nao creio que seja necessario buscar - e, por conseguinte, nao ereio que se possa encontrar a causa * da constitui~ao do mercado como instiincia de ve-

produ~ao agricola, 0

'" M. Foucault repete, enfatizando

0

artigo: a causa
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ridi~ao. 0 que seria preciso fazer se quisessemos analisar
esse fenomeno, absolutamente fundamental a meu ver na

historia da govemamentalidade oCidentaJ, e~sa irrup~a; do
mercado como principio de veridi~ao, [serial simplesmente
efetuar, relacl~nando entre si os diferentes fenomenos que
eu evocava ha pouco, a inteligibi1iza~ao" desse processo,
mostrar como ele foi possive!... Isto e, nao se trata de mostrar - 0 que de todo modo e uma tarefa inutil- que ele teria
s~do. necessario, tampouco que e urn passivel, urn dos pasSlvelS num campo determi;,ado de P?ssiveis. Digamos que
o que permlte tom3"' mteligIvel 0 real e mostrar sirnplesmente 'lueele f':l posslVe!. Que 0 real e possivel: e isso a sua inteligIbihza5ao. DIgamos de maneira geral que temos aqui,
nessa hlstona de ~ercado JunsdlclOnal, depois veridicional,
u~_ desses ;nconta~elS cruzarnentos entre jurisdi<;ao e veridi~ao que e sem duvida urn dos fenomenos fundamentais
na historia do Ocidente modemo.
Foi um pouco em tome dessas [questoes1que procurei
o,:ganizar certo numero de problemas. Por exemplo, a proPOSltO da loucura. 0 problema nao era mostrar que tinha se
formado na cabe~a dos psiquiatras certa teoria, ou certa cien-

c~a, ou c:rt~ di~curso com pretens6es cientfficas, que teria

sldo a pSlqUlatria e teria se concretizado ou teria encontrado
seu lugar de aplicac;ao no interior dos hospitais psiquiatricos.
Tampouco se tratava de mostrar como institui~6es de encerramento que existiam havia muito tempo tinham secretado,
a J:artir de deter:ninado momento, sua propria teoria e sua
propna Justifica~ao nurna coisa que havia sido 0 discurso dos
pSlqUlatras. Tratava-se de estudar a genese da psiquiatria a
partir e atraves das instituic;6es de encerramento que estayam ongInal e essencialmente articuladas a mecanismos de

jurisdi~ao em sen~do bastante lato - pois 0 fato era que se
tratava de Junsdi~oes de tipo policia!, mas em todo caso, por

enquanto, ~esse nivel, isso nao tern muita importancia _ e

que, a partir de certo momento e em condic;6es que se tratava preclsamente de analisar, foram ao mesmo tempo sustentadas, substituidas, transformadas e deslocadas por processos de veridi~ao.
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Do mesmo modo, estudar as institui<;6es penais queria dizer estuda-las primeiro, e claro, como lugares e formas
em que a pratica jurisdicional era predommante e: po~e
mos dizer autocratica. [Estudar] como, nessas mstitul<;oes
penais fu~damentalmenteligadas a uma pratica j;msdicional, tinha se formado e se desenvolVldo certa pratica vendicional que come<;ava a instituir - claro que com 0 aco~
panhamento da criminol0ipa, da pSlcologla, etc., ~as nao
e isso 0 essencial - a questao vendiclOnal que esta no ~er
ne do problema da penalidade moden:>a, a ponto ate de
embara<;ar sua jurisdi<;ilo, e era a questao da verdade formulada ao criminoso: quem e voce? A J:artir do morr;ento
em que a pratica penal substitui a questao: 0 que voce fe:?
pela questilo: quem e voce?, a partir desse mo~ento, voces
veem que a fun<;ilo jurisdicional d.? penal esta_se transformando ou e secundada pela questao da vendi<;ao, ou even..
"
tualmente minada por ela.
Do mesmo modo, estudar a genealogla do obJeto sexualidade" atraves de um certo nillnero de institui<;6es queria dizer tentar identificar, em coisas como as praticas da
confissao, a direc;ao de consciencia, 0 relat6rio medico, etc.,
o momento em que se fez a traca e

0 cruz~mento

entr; cer-

ta jurisdi<;ilo das rela<;6es sexuais, que definem 0 que,e perrnitido e 0 que e proibido, e a veridi<;ilo do deseJo, que e aqill10 em que se manifesta atualmente a armadura fundamental do objeto "sexualidade".
Voces veem que isso tudo - quer se trate do mercado,
do confessional, da institui<;ilo psiquiatrica ou da pnsa~ -,
em todos esses casos, trata-se de abordar sob dlversos angulos uma hist6ria da verdade, ou antes, de abordar uma
hist6ria da verdade que estana acoplada, desde a 0r;gem, a
uma hist6ria do direito. Enquanto, com millta frequenCla, 0
que se procura fazer e uma hist6ria do erro ligada a uma hist6ria das proibi<;6es, 0 que eu lhes sugenna era fazer u;na
hist6ria da verdade acoplada a hist6ria do direito. Histona
da verdade entendida, e 6bvio, nilo no sentido de que se
trataria de reconstituir a genese do verdadeiro atraves dos
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erros eliminados ou retificados; uma hist6ria do verdadeiro que tampouco seria a constitui<;iio de certo nillnero de
racionalidades historicamente sucessivas e se estabeleceria ~ela retifica<;iio ou pela elimina<;ilo de ideologias. Essa
histona da verdade tampouco seria a descri<;iio de sistemas
de verdades insulares e aut6nomos. Tratar-se-ia da genea10gla de regJrnes veridicionais, isto e, da analise da constitui<;iio de certo direito da verdade a partir de uma situa<;iio
de direlto, com a rela<;iio direito/verdade encontrando sua
manifesta<;iio privilegiada no discurso, 0 discurso em que se
formula 0 direito e em que se formula 0 que pode ser verdaderro ou falso; de fato, 0 regime de veridi<;ilo niio e uma
certa leI da verdade, [mas sim] 0 conjunto das regras que
penrutem estabelecer, a prop6sito de urn discurso dado, quais
enuncIados poderao ser caracterizados, nele, como verdadeiros ou falsos.
. Fazer a hist6ria dos regimes de veridi<;iio e niio a hist6na da verdade, e naD a hist6ria do erro, e naD a hist6ria da

ideologia, etc., fazer a hist6ria da [veridi<;iiol* significa, e
claro, renunClar a empreender mais uma vez a tal critica da
racionalidade europeia, a tal critica do excesso de racionalidade europeia, que, como voces sabem, foi incessantemen-

te retomada desde 0 infcio do seculo XIX, sob diversas formas. Do romantismo aEscola de Frankfurt", foi sempre esse
questionam,ento da racionalidade com 0 peso de poder que
lhe sena propno, fOl sempre isso que foi posta em questiio.
~ra, a cntica** do saber que eu lhes proporei naD consiste,
Justamente, em denunciar 0 que haveria de - eu ia dizendo
~onotona~ente, mas isso naD se diz -, entao 0 que have-

na de continuamente opressivo sob a raziio, porque, afinal
de con:~s, acre..~tem, a desrazao e igualmente opressiva.
E~sa cntica politica_ do saber nilo consistiria tampouco em
por a nu a presun<;ao de poder que haveria em toda verda... M.F.:-jurisdi~ao
...... 0 manuscrito acrescenta, p. 10 bis: "politica".
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de afinnada, porque, acreditem tambem, a menlira ou 0 erro
tambem constituem abusos de poder. A critica que lhes proponho consiste em determinar em que condi,6es e com
quais efeitos se exerce uma veridi~ao, isto

e, mais urna ve~f

urn tipo de formula,ao do ambito de certas regras de venfica,ao e de falsifica,ao. Par exemplo, quando digo que a
critica consistiria em deterrninar em que condi,6es e com
quais efeitos se exerce uma veridi,ao, voces veem que 0
problema nao consistiria em dizer, portanto: vejam como a
psiquiatria e opressiva, ja que .e falsa. Nao consistiria nem
mesmo em ser urn pouco malS sofisticado e dizer: olhem
como ela e opressiva, ja que e verdadeira. Consistiria em dlzer que 0 problema esta em trazer aluz as condi,6es que tiveram de ser preenchidas para que se pudessem eIDltir ~obre
a loucura - mas a mesma coisa valeria para a delmquencm,
a mesma coisa valeria para 0 sexo - 0$ discursos que pode,:n

ser verdadeiros ou falsos de acordo com as regras que sao
as da medicina ou as da confissao ou as da psicologia, pouco importa, ou as da psicanaJise.
,.
Em outras palavras, para que tenha urn alcance pohtico, a analise tern de visar nao a genese das verdades ou a
mem6ria dos erros. Saber quando determinada ciencia come,ou a dizer a verdade, que importancia tern? Lembrar-se
de todos os erros que os medicos cometeram ao falar sobre
o sexo ou a loucura nao adianta nada... A meu ver, 0 que
tern uma importancia politica atual e determinar que regime de veridi,ao foi instaurado num determmado momento que e precisamente aquele a partir do qual podemos
agora reconhecer, por exemplo, que as medicos do seculo
XIX disseram tantas tolices sobre 0 sexo. Lembrar-se que os
medicos do seculo XIX disseram muitas tolices sobre 0 sexo
nao tern politicamente nenhuma importancia. S6 tern importancia a determina,ao do regime de veridi,ao que lhes
permitiu dizer como verdadelras e afirmar como verda_delras algumas coisas que, alias, hoje sabemos talvez nao 0
fossem tanto assim. E precisamente esse 0 ponto em que a
analise hist6rica pode ter urn alcance politico. Nao e uma
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hist6ria do verdadeiro, nao e urna hist6ria do falso: a hist6ria da veridi,ao e.que tern importancia politicamente. Era
15S0 0 que eu quena lhes dizer a prop6sito dessa questao do
mercado ou, digamos, da conexao de urn regime de verdade a pratica govemamental.
Segunda questao, segundo ponto sobre 0 qual gostaria
de burilar urn pouco 0 que disse a voces na ultima vez. Eu
lhes dizia, voces se lembram, que no regime da pura razao
de Estado a govemamentalidade ou, em todo caso a linha
de tendencia da govemamentalidade era sem term~, nao tinha fun. Em certo sentido, a govemamentalidade era ilimitada. Era ~recisamente ,isso que caracterizava 0 que se chamaYa, na epoca, de pohcla, 0 que se chamara no fun do sec;.zlo XVIII, e com urn,olh,?, ja retrospectivo, de Estado de polioa. 0 Estado de policia e urn govemo que se confunde com
a administra,ao, urn govemo que e inteiramente administrativo e uma administra,ao que tern para si, atras de si, 0
peso mtegral de uma govemamentalidade.
Eu havia procurado lhes mostrar como, na verdade,
essa govemamentalidade integral, essa govemamentalidade com linha de tendencia ilimitada teve, nao exatamente
urn limite, mas urn contrapeso na existencia tanto de instilui,6es judicianas e de magistrados, como de discursos juridieos centrados, precisamente, no problema de [saber] que
direito tern 0 sobe~ano de exercer seu poder e em que limite: de direlto a a,ao do soberano pode se inscrever. Logo,
nao era algo completamente desequilibrado, nao era algo
completamente ilimitado na razao de Estado, mas havia urn
sistema de, por assirn dizer, duas partes relativamente extemas uma aDutra.
Eu !hes indiquei tambem que no novo sistema, na
nova razao govemamental criada no seculo XVIII, 0 sistema
do govemo frugal ou 0 sistema da razao do Estado minimo
implicava algo bern diferente. Por urn lado, urna lirnita,ao e,
p~r outro, uma limita,ao intema. Limita,ao intema, mas
nao se deve crer que seja uma limita,ao de natureza totalmente diferente do direito. Euma limita,ao que e sempre e
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apesar de tudo uma limita~ao juridica, pois 0 problerr:a esta
recisamente em saber como, no regime da novarazao go~emamental, dessa razao govemamental autolirmtada, es~a
limita~ao pode ser formulada em termos de drrelto. Voces
veem como 0 problema e diferente, po~s, por urn lado, no
sistema da antiga razao de Estado voces tinham uma govemamentalidade de tendencia indefinida com, no exten?r,
urn sistema de direito que se opunha, que se opunha alias,
dentro de limites politicos concretos e bern conheCidos: e~
tre 0 poder real [de urn lado] e os defensores da mstituI~ao
judiciana, de outro. Trata-se, neste caso, de urn problema
diferente que e 0 seguinte: visto que a ~ovemamentahdade
tern de se autolimitar, como vai ser pOSSIVe! formular em dlreita essa autolimitac;ao sem que, cor:n 1550, 0 gove~o se
veja paralisado e, tambem, sem que seJa sufocado - e e exatamente esse 0 problema - esse lugar de verdade ~e que 0
mercado era 0 exemplo privilegiado e que, a esse titulo, tinha de ser respeitado? Em termo~ claros, 0 p~oblema que
val se colocar a partir do fim do seculo XVIII e 0 segumte.
se ha uma economia politica, 0 que acontece com 0 direlto
publico? au alnda: que bases podem ser encont;adas para
o direito que val articular 0 exercicio do poder publico, ViSta que existe pelo menc:s uma regiao - e outras.moos, se~
duvida - em que a nao-mterven~ao do govemo e absolu~a
mente necessaria, nao por raz5es de direito~ ~as por razoes
de fato, ou antes, por razoes de verdade? Ll~tado por reseito a verdade, como e que 0 pod~r, como e que 0 gover~o val poder formular esse respeito a verdade em termos de
lei a respeitar?* Minal de contas, 0 fato de que as faculda:
des de direito na Fran~a tenham sido por mwto tempo, ate
estes Ultimos anos, igualmente faeuldades de economla politica, para grande mal-estar dos economlstas e dos Junstas,
.. M Foucault acrescenta: Esse acoplamento que, a?ora, nOS p~re·•·
ntre economia politica e direito pubhco... [frase mace estranhissuno e
cabadaJ
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nada mals e que 0 prolongamento, certamente abusivo em
termos de historia, de urn fato originano fundamental, que
era 0 de que nao se podia pensar a economia politica, isto
e, a liberdade de mercado, sem levantar ao mesmo tempo 0
problema do direito publico, a saber, a limita~ao do poder
publico.
Temos alias a prova disso em certo numero de coisas
precisas e concretas. Minal de contas, os primeiros economistas eram ao mesmo tempo juristas e gente que colocava
o problema do direito publico. Beccaria, por exemplo, teorico do direito publico essencialmente sob a forma do direito
penal, tambem era economista w• Adam Smith": basta ler A
riqueza lias na,oes, nem e preciso ler os outros textos de Adam
Smith para ver que 0 problema do direito publico atravessa inteiramente toda a sua analise. Bentham, teorico do direita publico, era ao mesma tempo economista e escreveu
livros de economia polftica". E, fora esses fatos que mostram a pertinencia originana do problema da economia politica lao] da limita~ao do poder publico, voces 0 encontrarao 0 tempo todo nos problemas colocados no decorrer dos
seculos XIX e XX sobre a legisla~ao economica, sobre a separa~ao entre 0 govemo e a administra~ao, sobre a constitui~ao de urn direito administrativo, sobre a necessidade ou
naD da existencia de tribunais administrativos especificos 1.1,
etc. Nao era portanto urn desaparecimento do direito que
eu evocava da Ultima vez ao falar da autolimita~ao da razao
govemamental, mas 0 problema posta pela limita~ao juridica de urn exercicio do poder politico que os problemas de
verdade impunham estabelecer.
Logo, poderiamos dizer, deslocamento do centro de
gravidade do direito publico. a problema fundamental, essencial, do direito publico ja naD vai ser tanto, como no seculo XVII, no seculo XVIII, como fundar a soberania, em que
condi~oes 0 soberano pode ser legitimo, em que condi~oes
ele podenllegitimamente exercer seus direitos, e sim como
por limites juridicos para 0 exercicio de urn poder publico.
Esquematicamente, pode-se dizer que, no fim do seculo
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XVIII e inicio do seculo XIX, foram propostas essencialmente duas vias para essa elab?ra~ao: uma que chamarel; dlgamos, a via axiomatica, jundlco-dedUtiva, q,;,e fm ate, certo
ponto a via da Revoluc;ao Francesa - tambem podenamos
chama-Ia de via rousseauniana*. Em que conslste? POlS bem,
consiste justamente em partir, nao do govemo e da sua necessaria limitac;ao, mas em partir do direito, do direit? em
sua forma classica, isto e, [em] procurar defimr quais sao os
direitos naturais ou originarios que pertence':.' a todos os
individuos, definir em seguida em que condlc;oes, po~ causa de que, segundo que formalidades, Ideals ou hlstoncas,
aceitou-se uma limitac;ao ou uma troca ~e dlrelto.. Conslste
tambem em definir os direitos cuja cessao se ac_eltou e, ao
cantrano os direitos para os quais nenhuma cessao £01 acordada e ~ue permanecem, por consesuinte, em qualquer
condiC;ao e sob todos os govemos pOSSIV';lS,OU em todo regime politico possivel, direitos imprescntivels. Enfim, a partir dai, e somente a partir dai, uma vez assun defimdos a dlvisao dos direitos, a esfera de soberama e os hmltes do
direito da soberania, pode-se entao deduzi~, maS somente
deduzir, 0 que podemos chamar de frontelras da competencia do govemo, mas no ambito estabelecldo pela armadura que constitui a pr6pria soberanla. Em outras palavras,

esse procedimento consiste, em termos clar.?s e ~lIl:ple:, em

partir dos direitos do homem para chegar a de~mltac;ao da
govemamentalidade, passando pela conStitulc;a? do)oberano. Direi que e, grosso modo, a VIa revoluclOna"n~. Jj u~a
maneira de colocar, logo de saida e por uma especle de relnicio ideal ou real da sociedade, do Estado, do soberano e
do govemo, 0 problema da legitimidade e da mcesslbllidade dos direitos. Voces veem, portanto, que esse procedlmento, apesar de ter sid~ politi,ca e historicamente 0 proce~
dimento dos revolucionanos, e um procedlmento que po
,. A outra via

e residual".

e chamada, no manuscrito (p. 15), de "via indutiva
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dem?s dizer retroativo, OU retroaciomirio, na medida em que
conslste em retomar 0 problema do direito publico que era
exatamente aquele que os juristas nao haviam cessado de
opor a razao de Estado dos seculos XVII e XVIII. E e nisso
que voces tem uma continuidade entre os te6ricos do direito natural do seculo XVII e, digamos, os juristas e os legisladores da RevoluC;ao Francesa.
A outra via consiste, nao em partir do direito, mas em
partir da pr6pria pratica governamental. Partir dessa pratica govemamental e procurar analisa-la, mas analisa-la
em funC;ao de que? Em funC;ao dos limites de fato que podem ser postos a essa governamentalidade. Limites de
fato que podem vir da hist6ria, que podem vir da tradiC;ao,
que podem vir de um estado de coisas historicamente determinado, mas tambem podem ser e tambem devem ser
determinados como os limites de certo modo desejaveis,
as limites adequados a serem estabelecidos justamente em
funC;ao dos objetivos da governamentalidade, dos objetos
com que ela lida, dos recursos do pais, sua populaC;ao, sua
economia, etc. - em suma, a analise do governo, da sua
pratica, dos seus limites de fato, dos seus limites desejaveis. E deduzir, a partir daf, em que seria contradit6rio, ou

absurdo, 0 governo mexer. Melhor ainda, e mais radicalmente, deduzir aquilo em que seria inutil 0 governo mexer. Inutil quer dizer que a esfera de competencia do governo vai ser definida agora e, se essa via for seguida, justamente a partir do que seria util e inutil 0 governo fazer
ou nao fazer. a limite de competencia do governo sera definido pelas fronteiras da utilidade de uma intervenC;ao
governamental. Colocar a um governo, a cada instante, a
cada momenta da sua aC;ao, a prop6sito de cada uma das
suas institui~6es, velhas ou recentes, a quesUio:

e litil? e

util para que? dentro de que limites e util? a partir de que
se torna inutil? a partir de que se toma nocivo? Essa questao nao

e a questao revoluciomma: quais sao os meus direi-

tos originais e como posso faze-los valer em face de um so-
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berano? Mas e a questao radical, e a questao do radicalismo Ingles. 0 problema do radicalismo Ingles e 0 problema da utilidade.
Nao se deve pensar que 0 radicalismo politico Ingles
nada mais e que a proje~ao, no plano politico, de uma ideologia, digamos, utilitari~ta. Ao ~ontrano, a partir ~e uma elabora~ao intema, que e tambem uma elabora~ao perfeltamente pensada, que e tambem uma reflexao perpetuamente investida, permeada, de elementos filos6ficos, te6ncos,
juridicos, logo, a partir da priitica do govemo, definir qual
deve ser sua esfera de competencia, e defini-la em termos
de utilidade. A partir disso, 0 utilitarismo aparece como algo
bern diferente de uma filosofia, algo bern diferente de uma
ideologia. 0 utilitarismo e uma tecnologia do govemo, assim como 0 direito publico era, na epoca da razao de Estado a forma de reflexao ou, se quiserem, a tecnologia juridica 'com a qual se procurava limitar a linha de tendencia indefinida da razao de Estado.
Uma observa~ao a prop6sito da palavra "radicalismo",
"radical". 0 termo "radical" havia sido empregado na Inglaterra (a palavra, creio eu, data do fim do ~eculo ~ ou do
inicio do seculo XVIII) para deslgnar - e e 1550 que e mUlto
interessante - a posi~ao dos que queriam fazer valer, em face
dos abusos reais ou possiveis do soberano, as drreltos ongt-

nanos, os celebres direitos originarios que os povos anglosax6es teriam detido antes da invasao pelos normandos (falei-lhes disso ha dois ou tres anos"). 0 radicalismo e isso.
Ele consistia portanto em fazer valer os direitos originanos,
no sentido em que 0 direito publico, em suas reflex6es hist6ricas, podia identificar os direitos fundamentais. Agora, 0
r~dicalismo ingles, a palavra "radical" vai designar a POSI~
~ao que conslste em calocar continuan:ente ao gov~r:n0, a
govemamentalidade em geral, a questao da sua utihdade
ou da sua nao-utilidade.
Duas vias portanto: a via revolucionaria, articulada essencialmente sobre as posi~6es tradicionais do direito publi-
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co; e a via radical, articulada essencialmente sobre a nova

economia da !azao de govemar. Duas vias que implicam
duas concep~oes da leI, pois de urn lado, na via axiomatica
revoluclOnana, digamos assim a lei vai ser concebida como
'? C
-'
o que.
omo a expressao
de uma vontade. Vamos ter portanto urn SIstema v~ntade-lei. Voc~s vao encontrar 0 problema da vontade, e claro, no proprio ceme de todos os
problemas de .direit?, 0 que tambem autentica 0 fato de que
ess.a problema~ca e uma problematica fundamentalmente
Jundica. A leI e conceblda portanto como a expressao de
uma vontade, de uma vo~tade coletiva que manifesta a parte de drrelto que os mdiVlduos aceitaram ceder e a parte que
eles querem reservar. Na outra problematica, na via radical
utilitansta, a lei sera concebida como efeito de uma transa~ao que .vai colocar, de urn lado, a esfera de interven~ao do
po~er pubhco e, de outro, a esfera de independencia dos indiVl~UOS. Isso nos leva a outra distin~ao igualrnente importantiSSlma; de urn lado, vamos ter uma concep,ao da liberdade que e uma concep~ao juridica - todo individuo detem
ongmalmente certa liberdade da qual cedera ou nao certa
parte - e, de outro, a liberdade nao vai ser concebida COmo
exercicio de certo numero de direitos fundamentais ela vai
ser percebida simplesmente como a independencia dos govemado~ em rela~ao aos govemantes. Temos portanto duas
concep~oes absolutamente heterogeneas da liberdade, uma
conceblda a partir dos di:eitos do homem, a outra percebida a partir da mdependenCla dos govemados. 0 sistema
dos dlreltos do homem e 0 sistema da independencia dos
govemados sa,o dois sistemas que, nao digo que nao se penetram, mas tern uma ongem hist6rica diferente e comportam uma heterogeneldade, uma disparidade que e, a meu
ver, essenclal. 0 problema atual do que chamamos direitos
do homem: bastaria ver onde, em que pais, como, sob que
forma sao reivindicados, para ver que, de vez em quando,
trata-se de fato da questao juridica dos direitos do homem
e, no Dutro caso, trata-se dessa Dutra coisa que

e, em rela-
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,ao a govemarnentalidade, a afirma,ao ou a reivindica,ao
da independencia dos govemados.
_
Dois carninhos para constituir em direito a regula,ao
do poder publico, duas concep,oes da lei, duas concep,oes
da liberdade. Eessa arnbigUidade que caracteriza, digarnos,
o liberalismo europeu do seculo XIX e tambem do seculo
XX. E, quando digo dois caminhos, quando digo duas vias,
quando digo duas concep,oes da liberdade, do direito, nao
quero dizer que se trata de dois sistemas separados, estranhos, incompativeis, contradit6rios, totalmente excludentes
urn em rela,ao ao outro, mas quero dizer que temos ai dois
procedimentos, duas coerencias, duas maneiras de fazer, por
assim dizer, heterogeneas. E 0 que .0 preciso ter bem presente .0 que a heterogeneidade nunca .0 um principio de exclusao ou, se preferirem, a heterogeneidade nunca impede
nem a coexistencia, nem a jun~ao, nem a conexao. Digamos
que .0 precisamente ai e nesse genero de analise que se faz
valer, que necessaria fazer valerI sob pena de calI no Slffi-

e

plismo, uma l6gica que nao seja uma l6gica dialetica. Porque a l6gica dialetica, 0 que e? Pois bem, a 16gica dialetica .0
uma 16gica que poe em jogo termos contradit6rios no elemento do homogeneo. Proponho substituir essa l6gica da
dialelica pelo que charnarei de 16gica da estrategia. E uma
l6gica da estrategia nao faz valer termos contradit6rios num
elemento do homogeneo que promete sua resolu,ao numa
unidade. A 16gica da estrategia tem por fun,ao estabelecer
quais sao as conex6es possiveis entre termos dispares e que
permanecem dispares. A 16gica da estrategia .0 a 16gica da
conexao do heterogeneo, nao .0 a 16gica da homogeneiza,ao do contradit6rio. Rejeitemos portanto a 16gica da dialelica e procuremos ver (em todo caso .0 0 que procurarei lhes
mostrar no curso) quais conexoes puderam manter unidos,
puderam fazer conjugar-se a axiomalica fundamental dos
direitos do homem e 0 ca!culo ulilitario da independencia
dos govemados.

59

AULA DE 17 DE JANEIRO DE 1979

Gostaria de acrescentar uma coisa a esse respeito, mas
ereio que seria lango demais, por issa tomarei mais tarde
sobre ela*. Gostaria simplesmente, a partir dai, de voltar um

instante ao que eu lhes dizia no inicio, a prop6sito do mercado - bem, este .0 urn ponto sobre 0 qual tomarei mais tarde". Mas 0 que quero mesmo assim salientar agorae que,
entre esses dais sistemas heterogeneos -

0

da axiomatica re-

volucionana, do direito publico e dos direitos do homem, e
o carninho empirico e utilitano que define, a partir da necessaria limita,ao do govemo, a esfera de independencia dos
govemados -, existe, evidentemente, uma conexao, conexao incessante, toda uma serie de pontes, de passarelas, de
.. M. Foucault passa rapidamente por cima das paginas 18-20 do
manuscrito:
"Encontrariamos evidentemente muitos exemplos disso no discurso
dos revolucionarios americanos. Talvez 0 pensamento revolucionario seja
precisamente isto: pensar simultaneamente a utilidade da independencia e
a axiomatica dos direitos (Revolu~o Americana).
[po 18 bis] Essa heterogeneidade foi perfeitamente sentida pelos contemporaneos. Bentham, Dumont e os Direitos do Homem. E tem permanecido sensivel, nos tiltirnos dois secuIos, pois nunca se pOde encontrar verdadeira coerenaa e equilibrio entre esses procedimentos. De rnaneira rnaci~a,
mas nao sem alguns retrocessos, e a regula~ao do poder publico ern termos
de utilidade que prevalece sabre a axiomatica da soberania em termos de direitos originarios. A utilidade coletiva (muito mais que a vontade coletiva)
como eixo geral da arte de govemar.
[po 19] Linha de tendencia gera!, mas que nao apaga a outra. Tanto
mais que as vezes ambas produzem efeitos similares, embora sem duvida
nao se possam sobrepor. Porque a axiornatica da soberania e levada a enfatizar com tanta fo~a os direitos imprescritiveis que, de fato, nao e possivel
encontrar nela lugar para urna arte de govemar e para 0 exercicio de urn poder publico, a nao ser que 0 soberano seja constituido juridicamente e de
maneira tao forte como vontade coletiva que ele vai reduzir a pura idealidade 0 exerdcio dos direitos fundamentais. Oriente totalitario. Mas ° radicalismo da utilidade tambem vai ser levado, a partir da distin~ao 'utilidade
individuallutilidade coletiva', a fazer a utilidade geral prevalecer sabre a
utilidade individual e, por conseguinte, reduzir infinitarnente a independencia dos govemados.
[p. 20J Oriente da govemamentalidade indefinidamente estendida.
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jun<;6es.Vejam, por exemplo, a hist6ria do direito de propriedade". Mas e evidente (disso eu lhes falarei no curso) que,
nos dois sistemas, ha urn que se manteve e foi forte, e outro que, ao contrano, regrediu. 0 que se manteve e foi forte
e, bem entendido, a via radical que consistia em procurar
definir a limita<;ao juridica do poder publico em termos de
utilidade govemamental. E e essa linha de tendencia que
vai caracterizar nao apenas a hist6ria do liberalismo europeu propriamente dito, mas tambem a hist6ria do poder publico no Ocidente. E, por conseguinte, e esse problema da
utilidade, da utilidade individual e coletiva, da utilidade de
cada um e de todos, da utilidade dos individuos e da utilidade geral, e esse problema que vai ser finalmente 0 grande criterio de elabora<;ao dos limites do poder publico e de
forma<;ao de urn direito publico e de um direito administrativo. Entramos, a partir do irucio do seculo XIX, numa era
em que 0 problema da utilidade abrange cada vez mais todos os problemas tradicionais do direito.
Entao, a partir dai, gostaria de fazer uma observa<;ao.
A prop6sito do mercado, haviamos visto ha pouco que um
dos pontos de ancoragem da nova razao govemamental
era 0 mercado, 0 mercado entendido como mecanisme das
trocas e lugar de veridi<;ao no que conceme a rela<;ao valor/pre<;o. Agora encontramos um segundo ponto de ancoragem da nova razao govemamental. Esse ponto de ancoragem e a elabora<;ao do poder publico e a medida das suas
interven<;6es indexadas ao principio de utilidade. Troca, do
lado do mercado - utilidade, do lado do poder publico. Valor de troca e veridi<;ao espontiinea dos processos economicos, medidas de utilidade e jUrisdi<;ao intema dos atos
do poder publico. Troca para as riquezas, utilidade para 0
poder publico: eis como a razao govemamental articula os
principios fundamentais da sua autolimita<;ao. Troca de um
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lado, utilidade do outro, tendo, como voces certamente veem,
para abranger tudo ou como categoria geral para pensar
t;Ido ISSO - tanto a troca que se deve respeitar no mercado
Ja que 0 merc~do e ve?di<;ao, [como] a utilidade para limi~
tar 0 poder publico, Ja que este s6 deve se exercer onde e
positiva e precisamente util~, pois !='em, a categoria geral que
Val abranger a troca e a utihdade e, bem entendido 0 inten;sse, jii que 0 interesse e que e 0 principio da troc; e 0 criteno da utilldade. A razao govemamental, em sua forma
modema, na forma que se estabelece no infcio do seculo
XVIII, essa razao govemamental que tem por caracteristica
fundamental a busca do seu principio de autolimita<;ao, e
~ma razao que funclOna com base no interesse. Mas esse
mteresse ja nao e, evidentemente, 0 do Estado inteiramente referido a si meSilla e que visa tao-sornente seu cresci-

mento, sua :Iqueza, sua popula<;ao, sua for<;a, como era 0
caso na r~ao de Estado. Agora, 0 interesse a cujo princi~1O a ~azao governamental cleve obedecer Sao interesses,
e um Jogo complexo entre os interesses individuais e coletivos, a utilidade social e 0 beneficio economico entre 0
equilibrio do mercado e 0 regime do poder pUbli~o, e um
Jo,go complexo entre direitos fundamentais e independencla dos govemados. 0 governo, em todo caso 0 governo nessa nova razao governamental, e algo que manipula
mteresses.
Mays precisamente, podemos dizer 0 seguinte: os inte-

resses sao, no fundo, aquilo por intermedio do que 0 governo P?de agJr sobre todas estas coisas que sao, para ele, os
mdlVl?UOS, as at~s, .as palavras, as riquezas, os recursos, a
propnedade, os ~lreltos, etc. Mais claramente, se me permi-

t~m, tema slmphSSlIDO: dlgamos que, num sistema como 0
s~stem~ p~ecedente, 0 ~o.berano,. 0 ~onarca, 0 £Stado, agia,
tin~; direlto, estava legJtImado, Justificado para agir sobre 0

que. POlS bem, sobre as COlsas, sobre as terras. 0 rei era

rnuitas vezes, n~ao sempre, considerado proprietario do reiII- M. Foucault acrescenta: voces 0 vedio funcionar muito bern nos
dois [palavra inaudivel), e funcionar de maneira [palavra inaudive1]

no. Era a esse titulo que podia intervir. Ou ele era em todo
caso, proprietario de urn dominio. Podia agir sobr~ os sudi-
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tos ja que, como suditos, estes tinham com 0 soberano certa rela,ao pessoal que fazia que 0 soberano pudesse, quaisquer que fossem os direitos dos proprios suditos, agir sobre
tudo. Em outras palavras, tinha-se uma a,ao direta do poder sob a forma do soberano, sob a forma dos seus ministros, uma a,ao direta do govemo sobre as coisas e sobre as
pessoas.
A partir da nova razao govemamental- e e esse 0 ponto de descolamento entre a antiga e a nova, entre a razao de
Estado e a razao do Estado minimo -, a partir de entao 0
govemo ja nao precisa intervir, ja nao age diretamente sobre as coisas e sobre as pessoas, so pode agir, so esta legitimado, fundado em direito e em razao para intervir na medida em que

0

interesse, as interesses, as jogos de interes-

se tomam determinado individuo ou determinada coisa,
determinado bem ou determinada riqueza, ou determinado
processo, de certo interesse para as individuos, ou para
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viduo, e era isso que the dava 0 direito de suplfcio e 0 direito do suplfcio publico: manifesta,ao do proprio soberano sobre alguem que havia cometido um crime e, ao cometer um
crime, havia lesado certo numero de pessoas, mas havia atingido 0 soberano no proprio corpo do seu poder. Era esse
o lugar de forma,ao, de justifica,ao, 0 proprio fundamento
do suplfcio.
A partir do seculo XVIII ([como] aparece claramente
em Beccaria'), 0 celebre principio da suavidade das penasmais uma vez, entenda-se, isso

DaD

se refere a alguma mu-

dan,a na sensibilidade das pessoas -, 0 principio da modera,ao das penas, no fundo, repousa em que, se alguem quisesse analisa-10 melhor do que eu analisei? Pois bem, e 0
seguinte: entre 0 crime, de um lado, e a autoridade soberana que tem 0 direito de puni-Io, eventualmente de puni-Io
com a morte, interpos-se 0 que? A fina pelicula fenomenal

0

dos interesses que sao, doravante, a unica coisa sobre a qual

conjunto dos individuos, ou para os interesses de determinado individuo confrontados ao interesse de todos, etc. 0
govemo 56 se interessa pelos interesses. 0 novo govemo, a
nova razao govemamental nao lida com 0 que eu charnaria
de coisas em si da govemamentalidade, que Sao os individuos, que sao as coisas, que sao as riquezas, que sao as terras. Ja nao lida com essas coisas em si. Ele lida com estes fenomenos da polftica que precisamente constituem a polftica e as moveis da politica, corn estes fenomenos que sao as
interesses ou aquilo por intermedio do que determinado
individuo, determinada coisa, determinada riqueza, etc. interessa aos outros individuos ou a coletividade.
Ternos urn exemplo notavel disso, parece-me, no caso
do sistema penal. Procurei lhes explicar" que, no fundo, na
penalidade do seculo XVII e tambem do inicio do seculo
XVIII, quando 0 soberano punia - era essa a verdadeira razao do suplfcio -, ele intervinha individualmente, de certo

a razao govemamental pode agir. E com isso a puni,ao aparece como devendo ser calculada em fun,ao, e claro, dos interesses da pessoa lesada, da repara,ao dos danos, etc. Doravante, porem, a puni,ao deve arraigar-se apenas no jogo

modo, em todo caso como soberano, mas, se voces quise-

rem, intervinha fisicamente sobre

0

proprio corpo do indi-

dos Interesses dos outros, do seu meio, da sociedade, etc.

Interessa punir? Que interesse ha em punir? Que forma a
puni,ao deve ter para que seja interessante para a sociedade? Interessa supliciar ou 0 que interessa e reeducar? E reeducar como, ate que ponto, etc., e quanto vai custar? A in-

ser,ao dessa pelicula fenomenal do interesse constituindo a
unica esfera, ou antes, a unica superffcie de intetven~ao

possivel do govemo - e isso que explica essas muta,oes que
devem ser todas, como voces veem, referidas a esse rear-

ranjo da razao govemamental.

o govemo em seu novo regime e, no fundo

l

urna coi-

sa que ja nao tem de ser exercida sobre sujeitos e sobre coisas
sujeitadas atraves desses sujeitos. 0 govemo vai se exercer
agora sobre 0 que poderiamos chamar de republica fenomenal dos interesses. Questao fundamental do liberalismo:
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qual 0 valor de utilidade do govemo e de todas as a~6es do
govemo numa sociedade em que a troea que determina 0
verdadeiro valor das eoisas?*
Pois bern, ereio que eai que se eoloeam as quest6es fundamentais do liberalismo. Foi ai que 0 liberalismo eoloeou
a questao fundamental do govemo, e 0 problema esta em
saber se todas as formas politieas, eeonomieas, etc. que se
quis opor ao liberallsmo podem efetivamente eseapar dessa questao e da formula~ao dessa questao da utilidade de
urn govemo num regime em que a troea e que determina 0
valor das eoisas.

e
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entao por Foucault). Cf. as obras de Ch. Hill, que conhecia muito
bern Foucault (ver a "Situat;ao do curso" de A. Fontana e M. Bertani, ibid., p. 262).
15. Cf. infra, aula de 28 de mar,o de 1979, pp. 372 ss.
16. ct. Surveiller et punir, Paris, Gallimard, "Bibliotheque des
histoires", 1975, pp. 51-8 led. bras.: Vigiar e punir, Petropolis, Vozes, 1977]. Ver tambem a curso de 1972-1973, "La Societe punilive" (resumido em DE, II, pp. 456-70).
17. C. Beccaria, Des delits et des peines, trad. fro M. Chevallier,
Genebra, Droz, 1965, § XII, p. 24, "But des chatirnents"; cf. Surveiller et punir, pp. 106-34, "La douceur des pemes".
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As caracteristicas especificas da arte liberal de gClVen1ar
(II): (3) 0 problema do equilibria europeu e das relar;oes inter.

nacionais. - a calcula economico e politico no mercantilismo.
o prindpio da liberdade de mereado segundo as fisiocratas e

Adam Smith: nascimento de um novo madelo europeu. - 0
aparecirnento de uma racionalidade governamental estendida
it escala mundial. Exemplos: a questa.o do direito maritima; as
projetos de paz perpetua no seculo XVIII. - as prindpios da
nova arte liberal de governar: urn "naturalismo governamental"; a produ¢o da liberdade. - 0 problema da arbitragem liberal. Seus instrumentos: (1) a gestiia dos perigos e a ado¢.o de
mecanismos de seguranfa; (2) as controles discipIinares (0 panoptismo de Bentham); (3) as politicas interoencionistas. - A
gestiio da liberdade e suas crises.

Na ultima vez, procurei esclarecer algumas das que
me pareciam ser as caracteristicas fundamentais da arte liberal de govemar. Primeiro eu havia falado do problema da
verdade economica e da veridi,ao do mercado, depois do
problema da limita,ao da govemamentalidade pelo calcu10 de utilidade. Costaria agora de abordar um terceiro aspecto, tambem fundamental, a meu ver: 0 dos equilibrios
internacionais, enfim, a Europa e 0 espa<;o intemacional no
liberalismo.
Voces se lembram que, quando falamos no ana passado da razao de Estado', procurei lhes mostrar que havia
como que um equilibrio, um sistema de contrapesos entre
o que poderiamos chamar de objetivos ilimitados no interior do Estado e, de outro lado, os objetivos limitados no exterior deste. Objetivos ilimitados no interior devido ao proprio mecanisme em que consiste 0 Estado de policia, isto e,
uma govemamentalidade cada vez mais intensa, mals acentuada, mais final mais tenue, uma regulamenta~ao sem mar-
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cos determinados a priori. Objetivos ilimitados desse lado,
objetivos limitados no exterior, na medida em que encontramos, na epoca em que se constitui essa raziio de Estado
e em que se organiza esse Estado de policia, a busca e a organiza,iio real de uma coisa que se cham~ balan,a europeia, cujo principio e 0 seguinte: fazer que nao haJa nenhum
Estado que prevale<;a suficientemente sobre os demaIs para
poder reconstituir na Europa a unidade imperial; fazer, por
conseguinte, que niio haja urn Estado que domme todos os
outros, que nenhum Estado prevale,a suficientemente 50bre 0 conjunto dos seus vizinhos fazendo reinar sobre eles
sua domina<;iio, etc. 0 vinculo entre esses dOlS mecamsmos, 0 de objetivos ilimitados, 0 Estado de policia, 0 de objetivos limitados, a balan,a europeia, e facil de ver, e facil de
entender na medida em que, se e verdade que 0 Estado de
policia - QU, se preferirem, os mecanismos internos que 0:ganizam e desenvolvem indefinidamente 0 Estado de pohcia - tern por raziio de ser, finalidade e obJetivo 0 fortaleclmento do pr6prio Estado, cada Estado tern por alvo, portanto, seu fortalecimento indefinido, isto e, urn aumento Ihmitado de poderio em rela,iio aos outros; Em termos claros,
a concorrencia no interior daquele que e 0 melhor no Jogo
da concorrencia vai introduzir na Europa urn certa numero
de desigualdades, desigualdades essas que cresceriio, que
seriio penalizadas por urn desequi~ibrio na popula<;iio, lo,?o
nas for<;as militares, e chegar-se-a portanto a tal sltua,ao
imperial de que 0 equihbrio europeu, desde 0 tratado de Vestefalia, quis libertar a Europa. Ii para eVltar 1550 que se estabelece a balan<;a.
De maneira mais precisa, no calculo mercantilista e na
maneira como 0 mercantilismo organiza 0 calculo economico-politico das for,as, ve-se como de fato niio se pode
evitar urn equilibrio europeu, caso se quelra efetivamente
impedir que volte a se realizar uma configura<;iio imperial.
De fato, para 0 mercantilismo, a concorrencia entre Estados
sup6e que tudo aquilo mediante 0 que urn dos Estados se
enriquece pode, e na verdade deve, ser tornado da nqueza
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dos outros Estados. 0 que e adquirido por urn tern de ser
tirado do outro; 56 e possivel enriquecer a custa dos outros.
Em outras palavras, para os mercantilistas - e esse, a meu
ver, urn ponto im~ortante-, 0 jogo economico e urn jogo de
resultado nulo. E e urn Jogo de resultado nulo simplesmente por causa da concep,iio e da pratica, por sinal monetarista, do mercantilismo. Existe certa quantidade de ouro no
mundo. Como e 0 ouro que define, mede e constitui a riqueza de cada Estado, e evidente que, cada vez que urn dos
Estados se ennquece, ele faz uma retirada desse estoque
comum de ouro e, por conseguinte, empobrece os outros. 0
carater monetarista da politica e do calculo mercantilistas
imp~ca~ por conseguinte, que niio se pode conceber a COncorrenCIa de outra forma que niio seja a de urn jogo de resultado nulo e, por conseguinte, de enriquecimento de uns
a custa dos outros'. Ii precisamente para evitar que nesse
jogo de resultado nulo, haja urn ganhador, e urn 56 ganhador, 9u~ sera neces~ano estabe!ecer, nurna estrita 16gica
econOIDlca - para evItar esse fenomeno, essa consequencia
politica da concorrencia assim definida -, algo como urn
equihbno que posslbihte, de certo modo, interromper 0 jogo
num deterrmnado momento. Ou seja: quando a diferen,a
entre os Jozadores puder se tornar grande demais, para-se
a partida. E preClsamente msso que consiste 0 equilibrio europeu. Eexatamente, ou mellior, ate certo ponto, 0 problema pascahano': 0 que acontece quando, num jogo de resultado nulo, mterrompe-se 0 jogo e repartem-se os ganhos
entre os particlpantes? Interromper 0 jogo da concorrencia
pela diplomacia do equilibrio europeu - isso e 0 que necessanamente Imphcam a concep,iio e a pratica monetarista
dos mercantilistas. Eis 0 ponto de partida.
Ora, 0 que vai acontecer nesse meado do seculo XVIII
de que lhes falo e em que procuro identificar a forma,iio de
uma nova raziio governamental? Nessa nova raziio de Estado ou nessa raziio do Estado minimo que encontra portanto no mercado sua veridi,iio de base e na utilidade sua
jurisdi,iio de fato, e evidente que as coisas viio ser bern di-
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ferentes. De fato, para os fisiocratas - mas, alia.s, para Adam
Smith tamrem -, a liberdade de mercado pode e deve funcionar de tal maneira que vai se estabelecer, atraves de e
gra~as a essa liberdade de mercado, 0 que eles chamam de
pre~o natural ou bom pre~o, etc. Em todo caso, esse pre~o
natural, ou esse bom pre<;o, e sempre tal que sera proveitoso para quem? Para 0 vendedor, mas tambi'm para 0 comprador; para 0 comprador e para 0 vendedor ao mesmo
tempo. Vale dizer que os efeitos beneficos da concorrencia
DaD

serao desigual e necessariamente repartidos entre urn

e outro, em beneficio de um a custa do outro. Mas 0 jogo legitimo da concorrencia narurat isto

e, da concorrencia em

estado livre, tem de levar a um duplo proveito. A oscila~ao
do pre<;o em tome do valor, essa oscila~ao que, como eu
lhes mostrava na ultima vez, era assegurada, segundo os fisiocratas, segundo Adam Smith, pela liberdade de mercado,
pois bem, essa oscila~ao faz funcionar um mecarusmo de
enriquecimento mutuo. M3ximo de lucro para 0 vendedor,
minimo de dispendio para os compradores. Encontramos
portanto a ideia, que estara agora no centro do jogo economico tal como e definido pelos liberais, de que na verdade
o enriquecimento de urn pais, assim como 0 enriquecimen-

to de um individuo, s6 pode se estabelecer no longo prazo
e se manter por um enriquecimento mutuo. A riqueza do
meu vizinho e importante para 0 meu pr6prio enriquecimento, e nao no sentido em que as mercantilistas diziam
que 0 vizinho precisa ter ouro para comprar meus produtos,
o que me permitira empobrece-Io, enriquecendo-me. Meu
vizinho precisa ser rico, e sera rico na mesma medida em
que eu me enriquecer por meu comercio e por meu camercio mutuo com ele. Enriquecimento correlativo, portanto,
enriquecimento em bloco, enriquecimento regional: ou a
Europa inteira sera rica, ou a Europa inteira sera pobre. Ja
nao ha bolo a dividir. Entra-se na era de uma historicidade
economica que sera comandada pelo enriquecimento, se
nao indefinido, pelo menos reciproco, gra~as ao pr6prio
jogo da concorrencia.

_

-

..

-----------.
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Creio que c??"e<;a a se esbo~ar ai algo muito importante, cUJas consequenClas, como voces sabem, estao longe de
te,:se esgotado. Esbo<;a-se ai uma coisa que e uma nova
Idela da Eurc:pa,. uma Europa que nao e mals a Europa irnpenal e carohngia, maiS ou menos herdeira do Imperio Roma~o,e ".0n; estruturas politicas bem particulares. Tampouco e, Ja nao e a Europa classica da balan~a, do equilibrio entre as for~as estabelecidas de tal modo que nunca a for~a de
urn prevale~a de uma forma demasiado determinante sobre
o outro. Ii uma Europa do enriquecimento coletivo e uma
Europa como ,:ujeito economico coletivo que, qUalq~er que
seJa a concorrencia estabelecida entre os Estados ou melhor, atraves da pr6pria concorrencia que se estab~lece entre os Estados, deve tomar um caminho que sera 0 do progresso economico ilimitado.
~ssa ideia de um progresso que e um progresso europeu e, cre:o e,:, um tema fundamental no liberalismo, que,
como voces veem, no fundo derruba totalmente os temas
do equilibno europeu, apesar de esses temas nao desaparecerem d: todo. A partir dessa concep<;ao fisiocratica e da
concep<;a'? de Adam Smith, saimos de uma concep<;ao do
Jogo economico ~ue seria de resultado nulo. Contudo, para
que O,logo ec?nomlco ?elXe de ser um jogo de resultado
nulo, ~ necessano tambem que haja ingressos permanentes
e continuos. Em outras palavras, para que essa liberdade de
mercado que deve assegurar 0 enriquecimento recfproco,
correlativo, mals ou menos simultaneo de todos os paises
da Europa, para que ISSO possa funcionar, para que essa liberdade de_mercado possa se desenrolar de acordo com um
Jogo que nao seja de resultado nulo, e necessario tambi'm
convocar em tome da Europa, e para a Europa, um merCado cada vez maiS extenso e, no limite, a pr6pria totalidade
do que P?de ser posto no mercado, no mundo. Em outras
palavras, e a uma mundializa<;ao do mercado que SOmos asSlm c?~V1dados -, a partir do momento em que se erige em
pnnclplO e tambem <:m obJetivo que 0 enriquecimento da
Europa deva se dar nao pelo empobrecimento de uns e en-
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riquecimento de outros, mas como [urn] enriquecimento
coletivo, e urn enriquecimento indefinido. 0 can'ter indefinido do desenvolvimento econornico da Europa e, par conseguinte, a existencia de urn jogo de resultado nao nulo implicam, bern entendido, que 0 muncio inteiro seja convoca-

do em tomo da Europa para trocar seus proprios produtos
e as produtos da Europa, num mercado que sera a mercado
europeu.
Claro, nao quero dizer com isso que e a primeira vez
que a Europa pensa no mundo au que a Europa pensa a
mundo. Quero dizer, simplesmente, que talvez seja a primeira vez que a Europa como unidade economica, como

sujeito economico se apresenta assim ao mundo au pensa
a mundo como podendo e devendo ser seu domfnio economico.

Ea primeira vez que a Europa, creio eu, aparece a

seus proprios olhos como devendo ter a mundo como mercado infinito. A Europa ja nao esta simplesmente em estado de cobi~a em rela~ao a todas as riquezas do mundo, que
reluziam em seus sonhos au em suas percep~6es. A Europa
esta agora em estado de enriquecimento permanente e coletivo par sua propria concorrencia, contanto que a mundo
inteiro constitua seu mercado. Em suma, a calculo de uma
balan~a europeia, na epoca do mercantilismo, na epoca da
razao de Estado, na epoca do Estado de policia, etc., era a
que possibilitava bloquear as conseqiiencias de urn jogo
econornico que era concebido como finito*. Agora e a abertura de urn mercado mundial que vai permitir que a jogo
economico nao seja finito e, por conseguinte, as efeitos
conflituosos de urn mercado finito sejam evitados. Mas essa
abertura do jogo economico para a mundo implica evidentemente uma diferen~a de natureza e de estatuto entre a
Europa e a resto do mundo. Ou seja, de urn lado a Europa,
of.

0 rnanuscrito acrescenta, p. 5: "parando a partida quando as

perdas e os ganhos des diferentes parceiros se afastam demasiadamente da situa~ao inicial (problema pascaliano da interrup\ao da partida)".
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as europeu.s e que serao as jogadores, e a mundo, bern, a
mundo .sera a que,esta em jogo. 0 jogo e na Europa, mas a
que esta em Jogo e a mundo.
Parece-me que temos ai uma das caracteristicas fundamentals dessa nova arte de govemar que e indexada ao
p~oble~a ,do mercado e da veridi~ao do mercado. Claro,
nao esta at, nessa organizac;ao, em todo caso nessa reflexao
"?bre ~ posi~ao recfpro_ca do mundo e da Europa, nao esta
al a Imc:o da colomza~ao. Fazia tempo que ela havia come~ado. Nao crelO tampouco que esteja ai a inicio do imperialismo no sen~do m,odemo au contemporaneo do termo,
porque_sem dUVlda e mais tarde, no seculo XIX, que se ve a
formayao ~esse novo imperialismo. Mas digamos que temas al a InICIO de um novo,tipo de calculo planetaria na pralica govemamental europela. Desse aparecimento de uma
nova forma de ra~lOnaiidade planetaria, desse aparecimento de um novo calculo com as dimens6es do mundo, creio
que podemos encontrar muitos indicios. Cito apenas alguns deles.
, Tomem, par exemplo, a historia do direito maritima no
seculo XVIII, a maneira como, em termos de direito internaClonal, procurou-se pensar 0 mundo, OU pelo menos 0
rna.:, com~ ~m espa~o de livre concorrencia, de livre circu-

l~~ao mantt:na e" par conseguinte, como uma das condi-

~oes neces~anas

a organiza~ao de um mercado mundial.
Toda a histona da pirataria, a maneira como ela foi ao mesmo tempo ulilizada, incentivada, combatida, suprimida,
etc., poden~ aparecer tambem como um dos aspectos dessa, elabora~ao de ,um espa~o planetaria em fun~ao de certo
numero d: pnnClplOs de direito. Digamos que houve uma
Jundifica~~o do mundo que deve ser pensada em termos de
orgamza~ao de um mercado.
Outro exemplo desse aparecimento de uma racionalidade govemamental que tem par horizonte a planeta inteiroo as proJetos de paz e de organiza~ao intemacional no seculo XVIII. Se voces pegarem as que existiam, porque eles
eXlstiram desde a seculo XVII, vao perceber que todos esses
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projetos de paz sao articulados es;;encialmente sobre 0
equiHbrio europeu, justamente, IStO e, sobre a balan~a exata das for~as reciprocas entre os diferentes Estados, entre os
diferentes Estados importantes, ou entre as diferentes coaliz6es de Estados importantes, ou entre os Estados Importantes e uma coalizao de pequenos Estados, etc. A partir do
seculo XVIII, a ideia de paz perpetua e a ideia de or;;aruza~ao intemacional se articulam,penso. eu, de manelra bem
diferente. Nao e mais tanto a lirmta~ao das for~as mtemas
de cada Estado que e invocada como garanli_a e fundamento de uma paz perpetua, e antes a ilirmta~ao do mercado
extemo. Quanto mais vasto 0 mercado extemo, menos
fronteiras e limites haved., mais se tera msso a garanlia da
paz perpetua.
Se voces pegarem, por exemplo, 0 texto de Kant sob,;e
o projeto de paz perpetua, que d,,;ta de 1795', do fim ~o seculo XVIII, vao encontrar um capItulo que se chama a garanlia da paz perpetua'''. E como essa garanlla da paz perpetua e concebida por Kant? Pois be~, ele d1Z: ,no fundo, 0
que garante essa paz perpetua atraves da hlstona e 0 que
nos promete que ela podera efeli,:amente um dia adqUllli
figura e forma no interior da hlstona? A vontade dos homens, 0 entendimento entre eles, as combina~6es polilic~s
e diplomalicas que conseguirem arquitetar, a orgamza~ao
de direitos que instaurarem entre Sl? De Jelto nenhum. Ea
naturezah, assim como para as fisiocratas era a ~atureza que

garanlia a boa regula~ao do mercado. E como e que ,a natu·
reza garante a paz perpetua? Pois bem~ dlz Kant, e mUlto
simples. A natureza tem feito, afinal, COlsas absolutamente
maravilhosas, tanto assim que consegulU, por exemplo, fazer nao somente animais, mas ate mesma pessoas Vlverem
em paises impossiveis, completamente calcinados pelo sol
ou gelados por neves etemas'. Pois bem, t:m ~ente qu~ Vlve
ai apesar dos pesares, 0 que prova que nao ha uma so part: do mundo em que os homens nao possam viver. Mas,
para que os homens possam viver: eles precIsam poder ~e
alimentar, produzir sua alimenta~ao, ter uma orgaruza~ao
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social [e] trocar seus produtos entre si ou Com os homens de
outras regi6es. A natureza quis que 0 mundo inteiro em
toda a sua superficie, fosse entregue a alividade econo:Wca
que e a da produ~ao e da troca. E, a partir dai, a natureza
prescreveu ao homem certo numero de obriga~6es que sao
ao mesmo tempo para 0 homem obriga~6es juridicas', mas
que a natureza de certa forma [lhe] ditou por baixo do pano,
de certa forma delXou lmpressas na disposi~ao das coisas, da
geografia, do clima, etc. E quais sao essas disposi~6es?
Pnmelro, que os homens possam, individualmente, ter
uns com outros rela~6es de troca baseadas na propriedade, etc., e e ISS0, essa preSCri~~o da natureza, esse preceito
da ,natureza, que os homens vaG retomar como obriga~6es

0:

Jundlcas, e assun teremos 0 direito civil111.

Segundo, a natureza quis que os homens fossem repartidos atraves do mundo em regi6es dislintas e manlivessem entre SI,.em c~da uma dessas regi6es, reIa~6es privilegJadas que nao terao com Os habltantes das outras regi6es
e foi esse preceito da natureza que os homens retomara~
em termos de direito ao conslituir os Estados, Estados separados U?S dos Dutros e que mantinham uns corn as Dutros
certo numero de rela~6es juridicas. Teremos, assim 0 direill
to internacional . M~s,. alem disso, a natureza quis'que en-

tre esses Estados eXlsllssem nao apenas rela~6es juridicas
que garanllssem a independencia, mas tambem rela~6es

comercl~ls que atravessam as fronteiras dos Estados e, por

c~nsegum,te, tomam, de certa forma, porosa a indepen-

dencJa Jundlca decada Estado". Essas reIa~6es comerciais
percorren: 0 mundo, do mesmo modo que a natureza quis,
e na medlda em que a natureza quis, que 0 mundo inteiro
fosse povoado, e e isso que vai conshtuir 0 direito cosmo-

polita ou 0 direito comercial. E esse edificio _ direito civil
direito intemacional, direito cosmopolita - nada mais e qu~
a retomada pelo homem, na forma de obriga~6es, do que
havJa sldo umprecelto da natureza". Podemos dizer [portanto] que 0 dlrelto, na medida em que retoma 0 proprio preceito da natureza, podera prometer 0 que de certo modo ja
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estava esboc;ado, desde 0 primeiro gesto da natureza, quando esta povoou 0 mundo inteiro': uma coisa como a paz
perpetua. A paz perpetua e garantida pela natureza, e essa
garantia e manifestada pelo povoamento do mundo inteiro
e pela rede das relac;6es comerciais que se estendem atrayes de todo 0 mundo. A garantia da paz perpetua e portanto, de fato, a planetarizac;ao comercia!.
Seria sem duvida necessaria acrescentar IDuitas coisas
e, em todo caso, responder desde ja a uma objec;ao. Quando eu lhes digo que temos, nesse pensamento dos fisiocratas, de Adam Smith, de Kant tambem, dos juristas do secu10 XVIII, a manifestac;ao de uma nova forma de calculo politico em escala internacional, nao quero dizer, em absoluto, que qualquer outra forma, tanto de reflexao como de
calculo e de analise, qualquer outra pratica governamental
desaparece com isso. Porque, embora seja verdade que nessa epoca se descobre urn mercado mundial e planetario,
embora se afirme nesse momenta a posic;ao privilegiada da
Europa em relac;ao a esse mercado mundial, se afume tambern nessa epoca a ideia de que a concorrencia entre Estados europeus e urn fator de enriquecimento comum, como
a hist6ria prova por onde quer que a olhemos, isso nao quer
dizer que se entra numa epoca de paz europeia e de planetarizac;ao pacifica da politica. Afinal de contas, com 0 secu10 XIX, entra-se na pior epoca da guerra, das tarifas aduaneiras, dos protecionismos economicos, das economias nacionais, dos nacionalismos politicos, das [maiores] guerras
que 0 mundo ja conheceu, etc. Creio, e e 0 que gostaria de
Ihes mostrar, que simplesmente aparece nesse momento
certa forma de reflexao, de analise e de caJculo, certa forma
de analise e de caleulo que se integra de certo modo a praticas politicas que podem obedecer perfeitamente a outro
tipo de caleulo, a outra economia de pensamento, a outra
pratica do poder. Bastaria por exemplo ver 0 que aconteceu
* M. Foucault acrescenta: isso ja promete
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no momento do tratado de Viena, em 1815". Pode-se dizer
que temos ai a manifestac;ao mais notavel do que havia sido
por tanto tempo buscado nos seculos XVII e XVIIL a saber
uma balanc;a europeia. De que se tratava, na realidade7 Poi~
bern, tr~tava-5e,dep6r fim ao que tinha surgido como a ressurrelc;ao da ldela unperial com Napoleao. Porque e exatam~nte este ~ paradoxo hist6rico de Napoleao: se, no tocant,: a sua pohtica mterna - 0 que fica patente nas intervenc;oes que ele faz,a no Conselho de Estado e na maneira como
pensava sua pr6pria pnitica governamental" -, Napoleao e,
';lamfestamente, de todo hostiJ a ideia de urn Estado de poIlCla, .0 seu p;oblema e efetivarnente saber como limitar do
mtenor a pratica ~o,:ernamental", por outro lado podemos
dlZer que Napoleao e perfeltamente arcaico em Sua politica
externa, na medlda em que qUlS reconstituir algo como a
configurac;ao impe?al contra a qual toda a Europa havia se
erguldo desde 0 seculo XVII. Para dizer a verdade, a ideia
1ll'~penal para Napo}eao - tanto quanta podemos reconstitul-Ia, apesar do silenclO espantoso dos historiadores sobre
esse tema -, a ideia imperial de Napoleao parece ter responclido a tres objetivos.
!'rimeiro (acho que eu lhes clisse isso ano passado"), 0
Impeno, .om termos de politica interna - a juJgar pelo que
os histonadores e os juristas do seculo XVIII diziam do Impeno carolingi~"-, era a garantia das liberdades. E 0 Impeno se opunha a monarquia, naD como urn "a mais" de poder, mas ao contrano como urn a menos" de pader e uma
governamentalidade minima. Por outro lado, 0 Imperio era
uma m~nelra - ao ~ue parece a partir do que constituia a
lhmlta\ao dos obJetivos revolucionarios, ista €, revolucionar
o ~un~d? inteiro -, uma maneira de retornar 0 projeto revoluclOnano q?e acabav~de fazer irrupc;ao na Franc;a em 179293, e retoma-lo na Idem - entao arcaica - de uma dominac;ao imperi~l herdeira das formas carolingias ou da forma do
Santo Impeno. Esse misto entre a ideia de urn Imperio que
garante mternar,:'ente as !lberdades, de urn Imperio que Sena a conformac;ao europela do proJeto revolucionario ilimiII
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tado e, enfim, de urn Imperio que seria a reconstitui<;ao da
forma carolfngia, ou alema, ou austriaca do Imperio - ~oi
tudo isso que constituiu essa especle de cafamaum que e a
polftica imperial, a de Napoleao.
o problema do tratado de Viena consistia, por certo,
ern conter de certo modo essa ilimita<;ao impenal. Conslstia, por certo, ern restabelecer 0 equilibrio europeu, mas, no
fundo, corn dois objetivos diferentes. HaVla 0 obJetivo austriaco e 0 objetivo ingles. Qual era 0 objetivo austnaco? POlS
bern era reconstituir urn equilibrio europeu na antiga forma ~ dos seculos XVII e XVIII. Fazer que nenhum pais pude;se prevalecer na Europa sobre os outros. E a Austria estava plenamente ligada a urn projeto c?mo esse, na medlda
ern que, constituida que era de certo numero de Estados dlferentes uns dos outros e organiza;>do esses Estados na forma do antigo Estado de polfcia, a Austria tinha somente urn
govemo administrativo. Essa pluralidade de Es;ados de policia no cora<;ao da Europa implicava que a propna Europa
fosse, no fundo, modelada corn base nesse esquema antigo
que era uma multiplicidade de Estados de polici,a equilibrados entre si. A Europa devia ser it imagem da Austna para
que a pr6pria Austria pudesse s,ubsistir tal como era. Nessa
medida, podemos dizer que 0 calculo do eqUllibno europeu,
para Mettemichl~, continuava a ser ainda : sempr~ 0 ~alcu
10 do seculo XVIII. Ja no caso da Inglaterra ,0 equilibno europeu que ela procurou e impos de comum acordo corn a
Austria no tratado de Viena era 0 que? Era uma manelra de
regionalizar a Europa, de limitar, claro, ~ poder de cada urn
dos Estados europeus, mas para delXar a Inglaterra u~ papel politico e economico, 0 papel de medlador economlCO
entre a Europa e 0 mercado mundial, a fim de mundmhzar
,.. a manuscrito precisa, p. 10: "Castelreagh" [Henry Robert Stewart Castelreagh (1762-1822), ministro britanico tory dos Neg6cios Estrangeiros de 1812 a 1822, que teve urn papel essencial no congresso de
Viena, ao conter as ambi~oes cia Russia e da Prussia].
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de certo modo a economia europeia pela media<;ao, por intermedio do poder econornico da Inglaterra. De sorte que
temos ai urn calculo bern diferente do equilibrio europeu,
baseado no principio da Europa como regiao econornica particular diante, ou no interior, de urn mundo que deve constituir para ela urn mercado. E 0 calculo do equilibrio europeu pela [Austria]* nesse mesmo tratado de Viena e totalmente diferente. De modo que voces veem que, no interior
de uma realidade hist6rica unica, voces podem muito bern
encontrar dois tipos de racionalidade e de calculo politico
inteiramente diferentes.
Paro aqui corn essas especula<;6es e gostaria agora, antes de passar it analise do liberalismo atual na Alemanha e
na America, resumir urn pouco 0 que eu lhes dizia sobre essas caractensticas fundamentals do liberalismo - do liberalismo

OU,

em todo caso, de uma certa arte de govemar que

se esbo<;a no seculo XVIII.
Bern, eu havia procurado real<;ar tres caractensticas:
veridi<;ao do mercado, lirnita<;ao pelo calculo da utilidade
govemamental e, agora, posi<;ao da Europa como regiao de
desenvolvimento econornico ilimitado em rela<;ao a urn
mercado mundial. Foi a isso que chamei de liberalismo.
Por que falar de liberalismo, por que falar de arte liberal de govemar, quando e evidente que as coisas que evoquei e as caractensticas que procurei assinalar aplicam-se,
no fundo, a urn fenomeno muito mais geral do que a pura
e simples doutrina economica, ou do que a pura e simples
doutrina politica, ou do que a pura e simples op<;ao economico-polftica do liberalismo em sentido estrito? Se retoffiannos as coisas de urn pOlleD mais longe, se as retomarmos na sua origem, voces verao que 0 que caracteriza essa

nova arte de govemar de que lhes falava e muito mals 0 naturalismo do que 0 liberalismo, na medida ern que, de fato,
essa liberdade de que falam os fisiocratas, Adam Smith, etc.,
,.. M.P.: Inglaterra
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e muito moos a espontaneidade, a mecanica interna e intrinseca dos processos economicos do que urna liberdade juriclica reconhecida como tal para os inclividuos. Ate em Kant,
que nao e afinal tao economista assim, que e muito mais
urn jurista, voces warn que a paz perpetua e garantida nao
pelo clireito, mas pela natureza. De fato, e como que urn naturalismo govemamental que se esbo<;a no meade do secu10 XVIII. No entanto, creio que se pode falar de liberalismo.
Poderia lhes clizer tarnbem - mas vou tomar sobre isso'" que esse naturalismo que e, creio eu, inerente, que e em
todo caso originano nessa arte de govemar, esse naturalismo aparece nitidarnente na concep<;ao fisiocnitica do despotismo esclarecido. Tomarei mais demoradarnente sobre
esse ponto, mas, em duas palavras, quando os fisiocratas
descobrem que ha de fato mecanismos espontiineos da
economia que todo govemo deve respeitar se nao quiser
induzir efeitos opostos, inversos mesmos, aos seus objetivos, que conseqiiencias tiram? Que se deve dar aos homens
a liberdade de agir como quiserem? Que os govemos devem
reconhecer as direitos naturais, fundamentais, essenciais
dos inclividuos? Que 0 govemo deve ser 0 menos autoritario possivel? De modo algum. 0 que os fisiocratas deduzem
disso tudo e que 0 govemo tern de conhecer esses mecanismDS econornicos em sua nahrreza intima complexa. Depois
de conhece-los, deve evidentemente comprometer-se a respeitar esses mecanismos. Respeitar esses mecanismos naD
quer dizer, contudo, que ele vai providenciar urna annadura juridica que respeite as liberdades individuais e os direitos fundamentals dos individuos. Quer clizer simplesmente
que ele vai munir sua politica de urn conhecimento preciso,
continuo, claro e distinto do que acontece na sociedade, do
que acontece no mercado, do que acontece nos circuitos
economicos, de modo que a limita<;ao do seu poder nao seja
dada pelo respeito it liberdade dos individuos, mas simplesmente pela evidencia da analise economica que ele sabera
respeitar". Ele se limita pela evidencia, nao se limita pela liberdade dos inclividuos.
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Logo, 0 que vemos surgir no meado do seculo XVIII e
de fate, muito mals urn naturalismo do que urn liberalismo:
Mas crew que podemos empregar a palavra "liberalismo" na
med,da em que a liberdade esta, mesmo assim no ceme
dessa praticaou dosyroblemas que sao postos ~ essa pralIca. Bern, crew que e preclso nos entender clireito. Se falamos de liberalismo a prop6sito dessa nova arte de govemar
isso nao quer ~er* qU,e se esta passando de urn govern~
que era autontano no seculo XVII e inicio do seculo XVIII a
urn,goven:'0 que se torna mais tolerante, mais laxista, mais
fleXlvel. Nao 9uero dizer que nao e isso, mas tarnpouco quero clizer que e 'sso. Quero dizer que nao me parece que uma
proposl<;ao como essa possa ter muito sentido hist6rico ou
politico. Nao quis dizer que a quantidade de liberdade haa aumentad,? entre 0 inicio do seculo XVIII e, cligamos, 0
seculo XIX. Nao d,sse ISS0 por duas razoes. Uma de fato a
outra de metodo e de principio.
'
Uma de fato porque: porventura tern muito sentido clizer,ou simplesmente perguntar-se, se uma monarquia adrrumstrallva como, por exemplo, a da Fran<;a nos seculos
XVII e XVIII, com toda~ as suas enonnes maquinarias pesadas, lentas, pouco fleXlvels, com os privilegios estatutanos
que era obngada a reconhecer, com 0 arbitrio das decisoes
deixadas a uns e outros, com todas as lacunas dos seus instrumentos -:' porventura tern sentido dizer que essa monarqUIa adm,rustrativa dava maior ou menor liberdade do que
urn regIme, dlgamos, liberal, mas se atribui como tarefa encarregar-se continuamente, eficazmente dos individuos do
seu bem-estar, da sua saude, do seu trabalho, da sua ma~ei
ra de ~er, da sua maneira de conduzir-se, ate mesma da sua
manerra de morrer, etc.? Logo, aferir a quantidade de liberda~e entre.urn sist:ma e Dutro naD tern, a meu ver, de fata,
mUlto senlld~. E nao vemos que tipo de demonstra<;ao, que
lIpo de afen<;ao ou de medida poderiamos aplicar.

v:

.. M. Foucault acrescenta: nao se deve compreender
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Isso nos leva a segunda razao, que e mais fundamental, parece-me. Essa razao e que nao se deve considerar que
a liberdade seja urn universal que apresentaria, atraves do
tempo, uma realiza,ao progressiva, ou varia,oes quantitativas, ou amputa~6es mais au menos graves, ocultac;6es mais

ou menos importantes. Nao e urn universal que se particularizaria com 0 tempo e com a geogralia. A liberdade nao e
uma superficie branca que tern, aqui e ali e de quando em
quando, espa,os negros mais ou menos numerosos. A liberdade nunca e mais que - e ja e muito - uma rela,ao atual
entre governantes e governados, uma rela,ao em que a medida do "pouco demais'" de liberdade que existe e dada
pelo "mais ainda"" de liberdade que e pedido. De modo
que, quando digo "liberal"***, tenho em mira, por conse-

guinte, uma forma de governamentalidade que deixaria mais
espa,os brancos a liberdade. Quero dizer outra coisa.
Se utilize a palavra "liberal", e, primeiramente, porque
essa pratica governamental que esta se estabelecendo nao
se contenta em respeitar esta ou aquela liberdade, garantir
esta ou aquela liberdade. Mais profundamente, ela e consumidora de liberdade. E consumidora de liberdade na medida em que s6 pode funcionar se existe efetivamente certo
numero de liberdades: liberdade do mercado, liberdade do
vendedor e do comprador, livre exercicio do direito de propriedade, liberdade de discussao, eventualmente liberdade
de expressao, etc. A nova razao govemamental necessita
portanto de liberdade, a nova arte governamental consome
liberdade. Consome liberdade, ou seja, e obrigada a produzi-Ia. E obrigada a produzi-la, e obrigada a organiza-la. A
nova arte governamental vai se apresentar portanto como
gestora da liberdade, nao no sentido do imperativo "seja livre", com a contradi,ao imediata que esse imperativo pode
... Entre aspas no manuscrito, p. 13.
** Entre aspas no manuscrito, p. 13.
,,">t* Entre aspas no manuscrito, p. 13.
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trazer. Nao e 0 "seja livre" que 0 liberalismo formula. 0 liberalismo formula simplesmente 0 seguinte: you produzir 0
nec:ssano para tornarvoce livre.Vou fazer de tal modo que
voce tenha a hberdade de ser livre. Com isso, embora esse
liberalismo nao seja tanto 0 imperativo da liberdade, mas a
gestao e a organiza,ao das condi,oes gra,as as quais podemos ser livres, voces veem que se instaura, no eerne dessa
pratica lib~ral, uma rela,ao problematica, sempre diferente,
sempre movel, entre a produ,ao da liberdade e aquilo que,
produzindo-a, pode vir a limita-Ia e a destrui-la. 0 liberalismo, no sentido em que eu 0 entendo, esse liberalismo
que podemos caracterizar como a nova arte de governar
formada n_o seculo J<':'ITI, implica em seu cerne uma rela,ao
de produ,ao/destru1,ao [com al' liberdade [... J". Enecessario, de urn lado, produzir a liberdade, mas esse gesto mesmo lmphca que, de outro lado, se estabele,am limita,oes,
controles, coer,oes, obriga,oes apoiadas em amea,as, etc.
Temos evidentemente exemplos disso. E preciso haver
liberdade de comercio, claro, mas como podera ela efetivamente se exercer se naD se controla, se naD se limita, se naD
se organiza toda uma serie de coisas, de medidas, de preven,oes, etc. que evitarao os efeitos de hegemonia de urn
pais sabre as Dutros, hegemonia essa que teria precisamente por efeito limitar e demarcar a liberdade de comercio? E
o paradoxo que todos os paises europeus e os Estados Unidos encontrarao desde

0

infcio do seculo XIX, quando, con-

vencidos pelos economistas do lim do seculo XVIII, os governantes vao querer fazer reinar a ordem da liberdade
comercial e encontrarao a hegemonia britanica. E e para salvaguardar a liberdade de comercio que os governos americanos, por exemplo, que no entanto tinham se valida desse
problema'" para se revoltar contra a Inglaterra, estabele-

a

... Manuscrito. M.F.: em rela~ao
.... Passagem inaudivel na grava~ao: [... J uma rela~ao [...] de consumol anula~ao da liberdade
...... M. Foucault acrescenta: da liberdade de comercio
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cerao desde 0 inicio do seculo XIX tartfas aduaneiras protetoras para salvaguardar uma liberdade de comercio que estaria comprometida pela hegemonia inglesa. Mesma COlSa,
liberdade do mercado intemo, claro, mas para que haJa
mercado e preciso ademais que haja nao apenas vendedor
mas tambem comprador. Por consegumte, necessldade, se
preciso, de sustentar 0 mercado e eriar compradores por
mecanismos de assistencia. Para que haja liberdade do mercado intemo, nao pode haver efeitos monopolisticos. Necessidade de uma legisla<;ao antimonopolio. Liberdade do
mercado de trabalho, mas para tanto tem de haver trabalhadores, trabalhadores em abundancia, trabalhadores suficientemente competentes e qualificados, trabalhadores que
sejam politicamente desarmados para nao fazer pressao sobre 0 mercado de trabalho. Temos at uma especie de estimulo para uma formidavellegisla<;ao, para uma formid_avel
quantidade de interven<;oes govemamentaIs, que serao a
garantia da produ<;ao de liberdade de que se necesslta, precisamente, para govemar.

Em 1inhas gerais, pode-se dizer que a liberdade de comportamento no regime liberal, na art~ liberal de g?vemar,
essa liberdade de comportamento esta lmplicada, e convocada, tern-se necessidade dela, vai servir de reguladora, mas
para tanto tem de ser produzida e tem de ser organizada.
Logo, a liberdade no regime do liberalismo nao e um dado,
a liberdade nao e uma regiao ja pronta que se tena de respeitar, ou se 0

e, 56 0 e parcialment:, regionalmente, ~este

ou naquele caso, etc. A liberdade e algo que se fabnca a
cada instante. 0 liberalismo nao e 0 que aceita a liberdade.
o liberalismo e 0 que se propoe fabrica-la a cada instante,
suscita-la e produzi-la com, bem entendido, [todo 0 conjunto] * de injun<;oes, de problemas de custo que essa fabnca<;ao levanta.
Qual vai ser entao 0 principio de calculo desse custo de
fabrica<;ao da liberdade? 0 principio de calculo e, evidente,. Conjectura. Palavras inaudiveis.
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mente, 0 que se chama de seguran<;a. Ou seja, 0 liberalismo, a arte liberal de govemar val se ver obrigada a determinar exatamente em que medida e ate que ponto 0 interesse individual, os diferentes interesses - individuais no que
tem de divergente uns dos outros, evenlualmente de oposto - nao constiluirao um perigo para 0 interesse de todos.
Problema de seguran<;a: proteger 0 interesse coletivo contra as interesses individuais. Inversamente, a mesma coisa:

sera necessano proteger os interesses individuals contra ludo
o que puder se revelar, ern rela~ao a eles, como urn abuso
vindo do interesse coletivo. E necessario tambem que a liberdade dos processos economicos nao seja um perigo, um
perigo para as empresas, um perigo para os trabalhadores.
A liberdade dos trabalhadores nao pode se tomar um perigo para a empresa e para a produ<;ao. Os acidentes individuals, ludo 0 que pode acontecer na vida de alguem, seja a
doen<;a, seja esta coisa que chega de todo modo, que e a velhice, nao podem constiluir um perigo nem para os individu?s nem para a sociedade. Ern suma, a todos esses impe-

rativos - zelar para que a mecanica dos interesses nao provoque perigo nem para os individuos nem para a coletivid~de - devem corresponder estrategias de seguran<;a que
sao, de certo modo, 0 inverso e a propria condi<;ao do liberalismo. ;'-liberdade e:, seg;'ran<;a, 0 jogo liberdade e segurant;a - e 1550 que esta no amago dessa nova razao governamental cujas caracteristicas gerals eu lhes vinha apontando. Liberdade e seguran<;a - e isso que vai animar intemamente, de certo modo, os problemas do que chamarei de
economia de poder propria do liberalismo.
. Em lin~as gerais, podemos dizer 0 seguinte: no antigo
sistema politico da soberania, existia entre 0 soberano e 0
sudito toda uma serie de rela<;oes juridicas e de rela<;oes
economicas que induziam, que obrigavam ate, 0 soberano a

proteger 0 sudito. Mas essa prote<;ao era de certo modo extema. 0 sudito podia pedir a seu soberano que 0 protegesse contra 0 inimigo extemo ou que 0 protegesse contra 0
inimigo intemo. No Caso do liberalismo, e bem diferente. Ja
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nao e simplesmente essa especie de prote<;ao externa do
proprio individuo que deve ser garantida. 0 liberalismo se
insere num mecanisme em que tera, a cada instante, de arbitrar a liberdade e a seguran<;a dos individuos em torno da
no<;ao de perigo. No fundo, se de urn lado (e 0 que eu lhes
dizia na ultima vez) 0 liberalismo e uma arte de governar
que manipula fundamentalmente os interesses, ele nao pode
- e e esse 0 reverso da medalha -, ele nao pode manipular
os interesses sem ser ao mesmo tempo gestor dos perigos e
dos mecanismos de seguran<;a/liberdade, do jogo seguran<;a/liberdade que deve garantir que os individuos ou a coletividade fiquem 0 menos possivel expostos aos perigos.
Isso, claro, acarreta certo numero de consequencias.

Podemos dizer que, afinal de contas,

e #viver perigosamente".

0

lema do liberalismo

"Viver perigosamente" significa

que os individuos sao postos perpetuamente em situa<;ao
de perigo, ou antes, sao condicionados a experimentar sua
situa<;ao, sua vida, seu presente, seu futuro como portadores de perigo. E e essa especie de estimulo do perigo que vai
ser, a meu ver, uma das principais implica<;oes do liberalismo. Toda uma educa<;ao do perigo, toda uma cultura do perigo aparece de fato no seculo XIX, que e bern diferente daqueles grandes sonhos ou daquelas grandes amea<;as do
Apocalipse, como a peste, a morte, a guerra, de que se nutria a imagina<;ao politica e cosmologica da Idade Media,
ainda no seculo XVTI. Desaparecimento dos cavaleiros do
Apocalipse e, inversamente, aparecimento, emergencia, invasao dos perigos cotidianos, perigos cotidianos perpetuamente animados, atualizados, postos portanto em circula<;ao pelo que poderiamos chamar de cultura politica do perigo no seculo XIX, que tern toda uma serie de aspectos.
Seja, por exemplo, a campanha do irucio do seculo XIX sobre as caixas econ6micas2Z; voces veem 0 aparecimento da
literatura policial e do interesse jomalistico pelo crime a partir do meado do seculo XIX; voces veem todas as campanhas relativas it doen<;a e it higiene.Vejam tudo 0 que acontece tambem em torno da sexualidade e do medo da dege-
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nera<;ao"': degenera<;ao do individuo, da familia, da ra<;a, da
especie humana. Enfim, por toda parte voces veem esse incentivo ao medo do perigo que e de certo modo a condi<;ao,
o correlato psicologico e cultural interno do liberalismo.
Nao ha liberalismo sem cultura do perigo.
Segunda conseqiiencia desse liberalismo e dessa arte
liberal de governar e a forrnidavel extensao dos procedimentos de controle, de pressao, de coer<;ao que vao constituir
como que a contrapartida e 0 contrapeso das liberdades. Insisti bastante sobre 0 fato de que as tais grandes tecnicas
dlsclphnares que se ocuparn do comportamento dos individuos no dia-a-dia, ate em seus mais infimos detalhes sao

exatamente contemponlneas, ern seu desenvolviment~,em

sua explosao, em sua dissemina<;ao atraves da sociedade, da
era das liberdades". Liberdade economica, liberalismo no
sentido que acabo de dizer e tecnicas disciplinares: aqui tambern as duas coisas estao perfeitarnente ligadas. E 0 celebre
panoptico, que no inicio da sua vida, quer dizer em 179295, Bentham apresentava como devendo ser 0 procedimento pelo qual ia ser possivel vigiar a conduta dos individuos
no interior de determinadas institui~6es, como as escolas,

as fabricas, as prisoes, aumentando a rentabilidade, a propna produtiVldade da atiVldade delas", no fim da vida, em
seu projeto de codifica<;ao geral da legisla<;ao inglesa", Bentham Val apresenta-lo como devendo ser a formula do governo todo, dizendo: 0 panoptico e a propria formula de
urn governo liberal" porque, no fundo, 0 que deve fazer urn
goverr;o? Ele deve, e claro, dar espa<;o a tudo 0 que pode ser
a mecamca natural tanto dos comportamentos como da

produ<;ao. Deve dar espa<;o a esses mecanismos e nao deve
ter sobre eles nenhuma outra forma de interven<;ao, pelo
m~nos em primeira instan cia, a nao ser a da vigilancia. E e
umcamente quando 0 governo, limitado de inicio it sua fun<;ao de vigilancia, vir que alguma coisa nao acontece como
exige a mecanica gera] dos comportamentos, das trocas, da
vi~a ;conomica" que ele havera de intervir. 0 panoptismo
nao e uma mecamca reglOnal e hmltada a institui<;oes. 0
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panoptismo, para Bentham, e uma formula politica geral
que caracteriza urn tipo de govemo.
.
_
A terceira conseqiiencia (a segunda era a conJun~ao
entre as disciplinas e oliberalismo) eo aparecimento ta;nbern, nessa nova arte de govemar, de mecarusmos que tern
par fun~ao produzir, insuflar, ampliar as liberdades, introduzir urn "a mais" de liberdade por meio de urn "a mais"
de controle e de interven~ao. Ou seja, aqui 0 controle nao e
mais apenas, como no casa do panoptismo, 0 contrapeso
necessario a liberdade. Ele e seu principio motor. Tambem
encontrariamos para isso muitos exemplos, quando mais
nao fosse 0 que aconteceu por exemplo na Inglaterra enos
Estados Unidos no curso do seculo XX, digamos no curso
dos anos 1930, quando, com 0 desenvolvirnento da crise economica, percebeu-se imediatamente DaD 56 as conseqiiencias economicas, mas tambem as consequencias politicas
daquela crise economica, e viu-se nelas urn perigo para certo numero de liberdades consideradas fundamentais. E a
politica do Welfare implantada por Roosevelt,. par exemplo,
a partir de 1932'" era uma manerra de garantir e de produzir, numa situa~ao perigosa de desemprego, malS hberdade:
liberdade de trabalho, liberdade de consumo, hberdade politica, etc. A que pre~o? Ao pre~o, pre.cisamente, de toda
uma serie de interven~6es, de interven~oes artificlals, de mterven<,;oes voluntaristas, de intervenc;6es economicas diretas no mercado, que foram as medidas fundamer;tais ~o
Welfare tel serao, a partir de 1946 - que serao ate, ahas,
desde 0 inicio -, caracterizadas como sendo em si ~esmas
amea~as de

urn novo despotismo. Naquele caso, as hberdades democraticas so faram garantidas por urn mtervenclOnismo economico que e denunciado como uma a"mea~a
para as liberdades. De modo que chegamos, se voces qUlserem - e este tambem e urn ponto que convem reter -,
a ideia de que essa arte liberal de governar introduz, finalmente, por si mesma, ou e vitima, de dentro, [do] * que
.. M.F.: pelo
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poderiamos chamar de crises de govemamentalidade. Sao
crises que podem se dever, por exemplo, ao aumento do
custo economico do exercicio das liberdadesVejam, por exemplo, como, nos textos da [Trilateral]" destes U1timos anos,
procurou-se projetar no plano economico do custo aquilo
de que eram constituidos os efeitos da liberdade polftica.
Problema, portanto, crise, se preferirem, ou consciencia de
crise a partir da defini~ao do custo economico do exercicio
das liberdades.
Pode haver outra forma de crise, que sera devida a infla~ao dos mecanismos compensatorios da liberdade. Ou
seja, para 0 exercicio de certas liberdades, como por exemplo a liberdade de mercado e a legisla~ao antimonopolista,
pode haver a forma~ao de urn jugo legislativo que sera experimentado pelos parceiros do mercado como urn excesso
de intervencionismo e urn excesso de irnposi~6es e de coer~ao. Pode haver, num mvel muito mais local entao, tudo 0
que pode aparecer como revolta, intolerancia disciplinar.
Ha, enfim e sobretudo, processos de satura~ao que fazem
que os mecanismos produtores da liberdade, os mesmos
que foram convocados para assegurar e fabricar essa liberdade, produzam na verdade efeitos destrutivos que prevalecem ate mesmo sobre 0 que produzem. E, digamos assim,
o equivoco de todos esses dispositivos que poderiamos chamar de "liberogenos"*, de todos esses dispositivos destinados a produzir a liberdade e que, eventualmente, podem vir
a produzir exatamente

0

inverso.

Eprecisamente a crise atual do liberalismo: 0

conjunto
desses mecanismos que, desde os anos 1925-1930, tentaram propor formulas economicas e politicas que garantam
os Estados contra 0 comunismo, 0 socialismo, 0 nacionalsOcialismo, 0 fascismo, esses mecanismos, garantias de Ii-

berdade, instalados para produzir esse "a mais" de liberdade ou para reagir as amea~as que pesavam sobre essa liber>I-

Entre aspas no manuscrito.
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dade, foram todos da ordem da intervenc;ao economica, isto
e, da subjugac;ao ou, em todo caso, da intervenc;ao coercitiva no dominio da pr<itica economica. Tanto os liberais alemaes da Fscola de Friburgo, a partir de 1927-3(}'", quanto os liherais americanos atuais, ditos libertarianos31 , num caso como
no outro, aquilo a partir do que eles fizeram sua analise,
aquilo que serviu de ponto de ancoragem para 0 problema
deles e isto: para evitar esse"a menos" de liberdade que seria acarretado pela passagem ao socialismo, ao fascismo, ao
nacional-socialismo, instalaram-se mecanismos de inter-

ven,ao economica. Ora, esses mecanismos de interven,ao
economica acaso nao introduzem sub-repticiamente tipos
de intervenc;ao, acaso nao introduzem modos de ac;ao que
sao, eles proprios, pelo menos tao comprometedores para a
liberdade quanto essas formas politicas visiveis e manifestas que se quer evitar? Ern outras palavras, as interven,6es
de tipo Keynes e que vao estar absolutamente no centro
desses diferentes debates. Pode-se dizer que em tome de
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capitalismo na esfera da politica. As crises do liberalismo,
voces vao encontra-las ligadas as crises da economia do capitalisr;'0' Voces :vao encontra-las tambem em defasagem
cronologrca relatlvamente a essas crises, e, como quer que
seja, a maneira como essas crises se manifestarn, como essas crises Sao geradas, como essas crises trazem reac;6es,

como essas crises provocam rearranjos, tudo isso nao e diretamente dedutivel das crises do capitalismo. E a crise do
dispositiv~ geral de govemamentalidade, e parece-me que
sena posslvel fazer a hist6ria dessas crises do dispositivo
geral de govemamentalidade tal como foi instaurado no seculo XVIII.
E0 que procurarei fazer este ano, considerando de certo modo as coisas retrospectivamente, ista e, a partir da maneira como, no decorrer desses mnta ultimos anos, se colo-

caram* e se formularam os elementos dessa crise do dispoSltivO de govemamentalidade, e [procurandol** encontrar
na hist6ria do seculo XIX alguns dos elementos que permi-

e experimenta-

Keynesn , em toma da polftica economica intervencionista

tam esclarecer a maneira como atualmente

que foi elaborada entre os anos 1930 e 1960, imediatamente antes da guerra, imediatamente depois, todas essas interven,6es levaram a algo que podemos chamar de crise do liberalismo, e e essa crise do liberalismo que se manifesta em
certo numero de reavalia,6es, reestimac;6es, novos projetos
na arte de govemar, formulados na Alemanha antes e imediatamente depois da guerra, formulados atualmente nos
Estados Unidos.
Para resumir, ou para conduir, gostaria de dizer 0 seguinte: se e verdade que 0 mundo contemporaneo, enfim,
o mundo modemo desde 0 seculo XVIII, tem sido incessantemente percorrido por certo numero de fenomenos que
podemos chamar de crises do capitalismo, sera que nao se
poderia dizer tambem que houve crises do liberalismo, que,
bem entendido, nao sao independentes dessas crises do capitalismo? 0 problema dos anos 1930 que eu evocava hi
pouco esta ai para prova-lo. Mas a crise do liberalismo nao e
a proje,ao pura e simples, a proje,ao direta dessas crises do

da, vivida, praticada, formulada a crise do dispositivo de govemamentalidade.

>I-

M. Foucault acrescenta: ou se tornou consciencia
M.F.: procurar
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6. Ibid., p. 35: "A avalista que da essa seguran~a (garantia) nao
e ninguem menos que a grande openiria (Kunstlerin), a Natureza
(natura daedala rerum) sob 0 curso meca.nico da qual vemos brilhar
a finalidade [.. .]"
7. Ibid., pp. 38-9: "Que nos frios desertos ao longo do Oceano glacial ainda cres<;a 0 musgo que a rena encontra escavando a
neve, para ela servir, por sua vez, de alimento ou de animal de tra<;.10 ao ostfaco e ao samoiedoi ou que os desertos de areia salgada
produzam tambem 0 camelo que parece de certo modo criado para
possibilitar percorre-Ios a fim de que nao permane<;am inutilizados, ja e digno de admira<;ao."
8. Ibid., p. 38: IlIA primeira disposi<;ao provis6ria da natureza
consiste] em ter tido 0 cuidado de que os homens pudessem viver
em toda a terra."
9. Ibid.: [A terceira disposi<;ao provis6ria da natureza consistel em terobrigado [os homens] [... 1a contrairrela<;oes mais ou menos legais." M. Foucault cala sobre 0 meio pelo qual, de acordo com
Kant, ela alcan<;ou seus fins (tanto a popula<;ao das regioes in6spitas quanto 0 estabelecirnento de vinculos juridicos): a guerra.
10. Ibid., pp. 43-6.
11. Ibid., pp. 46-7: "A ideia do direito das gentes supae a separa<;ao (Absonden.mg) de muitos Estados vizinhos, independentes
uns dos outros [...]"
12. Ibid., pp. 47-8: liDo mesmo modo que a natureza separa
sabiamente os povos que a vontade de cada Estado, invocando os
pr6prios principios do direito das gentes, desejaria reunir pela asmcia ou pela violencia sob a sua domina<;ao assim tambem a natureza une, por Dutro lado, mediante 0 seu interesse mutuo, povos
que a no<;ao de direito cosmopolitico nao teria garantido contra a
violencia e a guerra. Trata-se do espirito comercial, que incompativel com a guerra e mais cedo ou mais tarde se apodera de cada
povo.
13. Ibid., p. 43: "[...] [a natureza] proporciona a garantia de
que 0 que 0 homem deveria realizar de acordo com as leis da liberdade mas nao realiza, ele certamente realizara sem que a sua liberdade sofra com isso, gra<;as a uma imposi<;ao da natureza e de acordo
com os tres aspectos do direito publico: direito civil, direito das gentes
/I

1. Cf. Securite, TetTitoire, Population, op. cit., aula de 22 de marde 1978, pp. 295 55.
2. Cf. esta formula de urn plumitivD de Law, no Mercure de
France de abril de 1720, a proposito do comercio exterior: "De ordimlrio, urn naG pode ganhar sem que 0 Dutro perea" (citado por
C. Lanere, L'Invention de l'economie au XVIII" sieele, Paris, PUF,
"Leviathan", 1992, p. 102, a prop6sito cia concepr;ao mercantilista
do comercio exterior).
3. M. Foucault faz alusao ao metoda de ccilculo raciona! do
acaso exposto por Pascal em 1654 e, roais precisamente, ao problema cia "propon;ao das Ultimas ou das primeiras partidas": Unum
jogo de n partidas, que regra permite determinar a frar;ao do dinheiro do Dutro que coovern dar ao jogador A se paramos 0 jogo
imediatamente antes da sua conclusiio" ou "imediatamente depois da
primeira partida ganho." (c. Chevaliey, Pascal. Contingence et probabilites, Paris, PUP, "Philosophies", 1995, p. 88). Cf. Blaise Pascal,
Lettres aFermat de 29 de julho e de 24 de agosto de 1654, in Oeuvres completes, ed. L. Lafuma, Paris, Le Seuil, 1963, pp. 43-9.
4. 1. Kant, Zum ewigen Frieden, Konigsberg, Friedrich Nicolovius, 1795; Akademie Ausgabe, Bedim, 1912, t. VIII, pp. 341-86 I
Pro}et de pab: perpetuelle, trad. fro J. Gibelin, 5~ ed., Paris, Vrin, 1984
(M. Foucault utilizava a primeira edi<;ao dessa tradu<;ao, publicada
em 1948).
5. Ibid., 1? suplemento, "De la garantie de la paix perpetuelIe", trad. cit., pp. 35-48.
,0

l

e

I

'

e direito cosmopolitico".
14. Congresso que reuniu em Viena, de setembro de 1814
a junho de 1815, as grandes potencias aliadas contra a Fran<;a
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(Russia, Gra-Bretanha, Austria e prussia). Tratava-se de estabeIeeer uma paz duradoura depois das guerras napole6nicas e de
refazer 0 mapa politico da Europa. Cf. Ch. K. Webster, The Congress ofVienna: 1814-1815, Londres-NovaYork, H. Milford, Oxford University Press, 1919; repro Londres, Thames and Hudson,
1963.
15. Cf. A. Marquiset, Napoleon stenographie au Conseil d'Etat,
Paris, H. Champion, 1913; J. Bourdon, Napoleon au Conseil d'Etat, notes et procE~s-verbaux inedits de J.-G. Locre, secn~taire general au
Conseil d'Etat, Paris, Berger-Levrauit, 1963; Ch. Durand, Etudes
sur Ie Conseil d'Etat napoleonien, Paris, PDF, 1947; id., "Le fonetionnement du Conseil d'Etat napoleonien", Bibliotheque de l'universite d'Aix-MarseiIle, serie I, Cap, Impr. Louis Jean, 1954; id"
"Napoleon et Ie Conseil d'Etat pendant 1a seconde moitie de
i'Empire", Etudes et Documents du Conseil d'Etat, n? XXII, 1969,
pp.269-85.
16. Cf. a entrevista de 1982, "Espace, savoir et pouvoir", trad.
cit., (DE, N, n? 310), p. 272, em que Foucault expiica que Napoleao
se situa "no ponto de ruptura entre a velha organiza~ao do Estado de policia do seeulo XVIII [...] e as formas do Estado modemo,
de que foi 0 inventor". Em Sw"Veiller et punir, no entanto, Foucault
ainda siruava 0 personagem napoleonico "no ponto de jun~ao entre 0 exercicio monarquico e rirual da soberania e 0 exercicio hierarquico e permanente da disciplina indefinida" (p. 219; ver a cita,ao tirada de J. B. Treilhard, Expose des motifs des lois composant Ie
code de procedure criminelle, Paris, 1808, s.n., p. 14).
17. M. Foucault nao aborda esse ponto no curso de 1978, mas
no de 1976, "II faut defendre la societe", aula de 3 de mar,o de 1976,
pp. 179-81 (a partir de J.-B. Dubos, Histoire critique de l'etablissement
de fa monarehie fran,aise dans les Gaules, Paris, 1734).
18. Cf., por exemplo, Mably, Observations sur l'histoire de France, Genebra, 1765, livroVIII, cap. 7: "[...] surgira. entre nos um novo
Carlos Magno? Devemos desejar isso, mas nao podemos esperar"
(in Mably, Sur la theorie du pouvoir politique, textos escoihidos, Paris, Editions Sociales, 1975, p. 194).
19. Klemenz Wenzel Nepomuk Lotar, principe de Metternich-Winneburg, dito Mettemieh (1773-1859), ministro austriaeo
dos Negocios Estrangeiros na epoca do congresso de y'iena. _
20. M. Foucault nao torna sobre esse tema na contmuac;ao do
curso.
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21. Sobre essa evidencia, como princfpio de autolimita~ao
govemamental, cf. Securite, Territoire, Population, aula de 5 de abril
de 1978, p. 361.
22. A primeira caixa economica, concebida como urn remedio preventivo para a imprevidencia das classes inferiores, foi fundada em Paris em 1818. Cf. R. Castel, Les Metamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard, 1995; reed. Gallimard, "Folio Essais",
1999, pp. 402-3.
23. Cf. Les Anormaux. Cours au College de France, 1974-1975,
ed. por V. Marchetti & A. Salomon;' Paris, Gallimard-Le Seuil,
"Hautes Etudes", 1999, aula de 19 de mar,o de 1975, pp. 297-300.
[Ed. bras.: Os anormais, Sao Paulo, Martins Fontes, 2001.]
24. Recorde-se a maneira como, no ano precedente, Foucault
havia corrigido sua analise anterior das relac;5es entre tecnicas disdplinares e liberdades individuais (d. Serurite, Territoire, Population,
aula de 18 de janeiro de 1978, pp. 49-50). E no proiongamento dessa
precisao, que faz da liberdade flO correlato [...] dos dispositivos de seguranc;a", que se inscreve 0 presente desenvolvimento.
25. Convem lembrar que 0 panoptico, ou casa de inspe~ao,
nao constituia simplesmente urn modele de organizac;ao penitendaria, mas a "ideia de urn novo principio de construc;ao" capaz de
se aplicar a todo tipo de estabelecimento. Cf. 0 titulo completo da
primeira edic;ao: Panopticon, or the Inspection-House: Containing the
idea ofa new principle ofconstruction applicable to any sort of establis-

hment, in which persons ofany description are to be kept under inspection; and in particular to penitentiary-houses, prisons, houses of industry, work-houses, poor-houses, manufactories, mad-houses, lazarettos, hospitals, and schools; with a plan adapted to the principle, Dublin,
Thomas Byrne, 1791 (The Works of J. Bentham, ed. J. Bowring,
Edimburgo, W. Thit, t. iY, 1843, pp. 37-66). Cf. a trad. fro de M. Sissung das 21 cartas publicadas em Dublin e em Londres em 1791,
que constituem a primeira parte do Panopticon, in J. Bentham, Le
Panoptique, Paris, Belfond, 1977, pp. 97-168 (ver notadamente as
cartas XVI-XXI). 0 tituio da tradu,ao franeesa de 1791 (que nao
compreende as 21 cartas) era menos explfcito: Panoptique, Memoire sur un nouveau principe pour construire des maisons d'inspection, et
nommement des maisons de force, Paris, Imprimerie nationale. Cf. Le
pouvoir psychiatrique. Cours au College de France, 1973-1974, ed. por
J. Lagrange, Paris, Galiimard-Le Seuii, "Hautes Etudes", 2003, auia
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de 28 de novembro de 1973, pp. 75-6 led. bras.: 0 poderpsiquiatrico,
Sao Paulo, Martins Fontes, 2006].
26. M. Foucault faz sem duvida referenda ao Constitutional
Code, in Works, org. Bowring, 1849, t. IX (reed. por F. Rosen & j. H.
Burns, Oxford, Clarendon Press, 1983), embora nao se trate propriamente de uma cod.ifica~ao cia legislar;ao inglesa. Enesse livra,
de fata, cuja genese remonta aos anos 1820 (d. Codification Proposal, Addressed to All Nations Professing Liberal Opinions, Londres, j.
M'Creery, 1822), cujo primeiro volume foi publicado em 1830

(Constitutional Code for Use of All Nations and Governments Professing Liberal Opinions, Londres, R. Heward), que Bentham desenvolveu sua teoria do govemo liberaL
27. A frase, ao que parece, nao e de Bentham, mas traduz a
interpreta<;ao bastante livre que Foucault cia do pensamento economico-politico de Bentham depois de 1811 (data do fracasso do
projeto panopticon). Parece que Foucault faz urn atalho entre a distinC;ao agenda/non agenda, vanas vezes lembrada no cursa (d. aula
de 10 de janeiro de 1979, supra, p. 17, de 14 de fevereiro de 1979,
infra, p. 184, e de 7 de mar,o, infra, p. 269), e 0 principio de inspec;ao, ista e, de vigilancia, aplicado ao governo. No Constitutional
Code, entretanto, 0 proprio govemo e objeto dessa inspe<;ao pelo
"tribunal da opiniao publica". (Cf. ja Le Pouvoir psychiatrique, aula
de 28 de novembro de 1973, p. 78, a prop6sito da democratiza,ao
do exercido do poder segundo 0 dispositivo do pan6ptico: enfase
posta na visibilidade, e nao no controle pela "publiddade".) Alias,
nao e segura que Bentham, tanto em seus escritos economicos
como no Constitutional Code, se mostre partidario do laissez-faire
economico, como Foucault sugere aqui (cf. L. J. Hume, "Jeremy
Bentham and the nineteenth-century revolution in government",
The Historical Journal, vol. 10(3), 1967, pp. 361-75). Comparar todavia com os sponte acta definidos no texto de 1801-1804 (d. supra, aula de 10 de janeiro, p. 34, nota 9).
28. Trata-se, e claro, do pragrama economico e sodal de luta
contra a crise - 0 New Deal - elaborado por Franklin Roosevelt
logo depois da sua elei<;ao a presidenda dos Estados Unidos em
novembro de 1932.
29. M. Foucault: "Tricontinental". Fundada em 1973, a Trilateral Commission, que reunia representantes da America do Norte
(Estados Unidos e Canada), da Europa e do japao, tinha se dado
como objetivo fortalecer a coopera<;ao entre essas tres grandes zo-
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nas, em face dos novos desafios do fun do seculo. Jei a "Tricontinental" e 0 nome da conferenda reunida par Fidel Castro em Havana, de dezembro de 1965 a janeiro de 1966, a fim de possibilitar
o encontro das organiza<;6es revoludoncirias do Antigo e do Novo
Mundo.
.30. Cf. infra, aulas de 31 de janeiro, 7 de fevereiro, 14 de fevererro e 21 de fevereira de 1979.
31. Cf. infra, aulas de 14 de mar,o e 21 de mar,o de 1979.
32. Cf. mfra, aula de 31 de janeiro de 1979, p. 130, nota 10.

AULA DE 31 DE JANEIRO DE 1979

A Jobia do Estado. - Questoes de metoda: sentidos e irnpliCQfoes da colocafiio entre parenteses de uma teona do Estado na
ancilise dos meamismos de poder. - As praticas governamentais
neoliberais: 0 liberalismo alemiio dos anos 1948-1962; 0 neoliberalismo americana. - neoliberalismo alerniio (I). - Seu con-

a

texto politico-econ6mico. - 0 Conselho Cientifico reunido por
Erhard em 1947. Seu programa: libera¢o dos prefos e limitafiio

das intervenfoes governamentais. - A via media definida por
Erhard em 1948 entre a anarquia e 0 "Estado-cupim". - Seu duplo significado: (a) 0 respeito aliberdade economica como eondipia da representatividade politirn do Estado; (b) a institui¢o da
liberdade econ6mica como estopim para a formafiio de uma 50berania politica. - Caracteristica fundamental da governamentalidade alema contemporanea: a liberdade economica, fonte de
Iegitimidade jundica e de consenso politico. - 0 crescimento economico, eixo de uma nova consciencia hist6rica que possibilita a
ruptura corn 0 passado. - A adesiio da Democracia Cristii e do
SPD apolftica liberal. - Os prindpios Iiberais de governo e a ausencia de racionalidade governamentaI socialista.

Todos voces, e claro, conhecem Berenson, 0 historiador
da artel. Ele ja era quase centemirio, ou seja, nao demoraria
muito a morrer, quando disse algo assim: "Deus sabe quanto eu temo a destruiC;ao do mundo pela bomba atamica;
mas ha pelo menos uma coisa que terno tanto quanta esta,
que ea invasao da humanidade pelo Estado.'" Creio que temos ai, no estado mais puro, mais decantado, a expressao
de uma fobia do Estado cujo acoplamento com 0 medo da
bomba atomica e certamente urn dos trac;os mais constantes. 0 Estado e 0 Momo, muito mais 0 Momo que 0 Estado,
ou 0 Estado que vale tanto quanto 0 Momo, ou 0 Estado que
implica 0 ,homo, ou 0 Momo que implica e chama necessariamente 0 Estado - temos ai toda uma temMica que voces conhecem bern e, como veem, nao data de hoje, ja que

..

~-----------
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Berenson a formulava por volta dos anos 1950-52. Fobia do
Estado, portanto, que percorre muitos temas contemporaneos e, com certeza, se DutriU ern muitas fantes desde
sejam elas a experi€mcia sovietica

ha rnuitfssimo tempo,

desde os anos 1920, a experiencia alema do nazismo, a planifica~ao inglesa do pas-guerra, etc. Fobia do Estado cujos
agentes portadores tambem foram numerosissimos, pois
vaG dos professores de economia politica inspirados no
neomarginalismo austriacu' aos exilados politicos que, desde os anos 1920, 1925, certamente tiveram na forma~ao da
consciencia politica do mundo contemporaneo urn papel
consideravel, que talvez nunca tenha sido estudado a fundo. Seria preciso fazer toda uma historia politica do exilio
ou toda uma historia do exJ1io politico, com os efeitos ideologicos, os efeitos teoricos e os efeitos praticos que ele teve.
o exHio politico do fim do seculo XIX foi certamente urn
dos grandes agentes de difusao, digamos, do socialismo. Pois
bern, creio que 0 exilio politico, a dissidencia politica do seculo XX foi por sua vez urn agente de difusao consideravel
daquilo que poderiamos chamar de antiestatismo ou fobia
do Estado.
Para dizer a verdade, eu nao queria falar de modo direto e frontal dessa fobia do Estado porque, para mim, ela
parece ser urn dos sinais maiores das crises de govemamen-

talidade de que eu lhes falava da ultima vez, essas crises de
govemamentalidade de que tivemos exemplos no seculo XVI
(falei delas ano passado'), exemplos no seculo XVIII, toda a
imensa, diticil e embrulhada critica do despotismo, da tirania, do arbitrio - tudo isso manifestava, na segunda metade do seculo XVIII, uma crise de govemamentalidade. Pois
bern, assim como houve critica do despotismo e fobia do
despotismo - enfim, fobia ambigua do despotismo no fim
do seculo XVIII -, tambem ha hoje, em rela~ao ao Estado,
uma fobia talvez igualmente ambigua. Em todo caso, gostaria de retomar esse problema do Estado, ou da questao do
Estado, ou da fobia do Estado, a partir da analise dessa govemamentalidade de que ja lhes falei.
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E, evidenternente, voces me coloearao a questao, me

faraD a obje~ao: entao, mais uma vez VOCe renuncia a fazer
uma teoria do Estado. Pois bern, YOU !hes responder que siro,
renuncio, vou renunciar e cleva renunciar a fazer uma teoria do Estado, assim como podemos e devemos renunciar a

urn almo~o indigesto. Quero dizer 0 seguinte: 0 que significa renunciar a fazer uma teoria do Estado? Se alguem me
disser: na realidade, voce elimina, nas analises que faz, a
presen~a

e 0 efeito dos mecanismos estatais; entao, responderei: nada disso, voce esta enganado ou quer se enganar,
porque na verdade nao fiz outra coisa senao 0 contrano
dessa elirnina~ao. Quer se trate da loucura, quer se trate cia
:onstitui~ao dessa categoria, desse quase objeto natural que
e a doen~a mental, quer se trate tambem da organiza~ao de
uma medicina clinica, quer se trate da integra~ao dos mecanismos e das tecnologias disciplinares no interior do sistema penal, seja como for tudo isso sempre foi a identifica~ao da estatiza~ao progressiva, certamente fragmentada,
mas continua, de certo mimero de pra.-ticas, de maneiras de
fazer e, se quiserem, de govemamentalidades. 0 problema
da estatiza~ao esta no proprio ceme das questoes que procurei colocar.
Mas se, em compensac;ao, dizer "renunciar a fazer uma
teoria do Estado" significa nao come~ar por analisar em si
e por si a natureza, a estrutura e as fun~oes do Estado, se renunciar a fazer uma teoria do Estado quiser dizer nao procurar deduzir, a partir do que e 0 Estado como uma especie
de universal politico e, por extensao, 0 que pode ter sido 0
estatuto dos loucos, dos doentes, das crian~as, dos delinqiie~te~, etc., numa sociedade como a nossa, ent.3.o responderel: Slm, claro, a essa forma de anilise estou decidido a
renunciar. Nao se trata de deduzir todo esse conjunto de
praticas do que seria a essencia do Estado em si mesma e
por si mesma. E preciso renunciar a tal analise, primeiro,
simplesmente porque a historia nao e uma ciencia dedutiva, segundo, por outra razao mais importante, sem duvida,
e mais grave: e que 0 Estado nao tern essencia. 0 Estado
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naO e urn universal, 0 Estado nao e em si uma fonte autonoma de poder. a Estado nada mais e que 0 efeito, 0 perfil, 0 recorte movel de uma perpetua estatiza,ao, ou de perpetuas estatiza,6es, de transa,6es incessantes que modificam, que deslocam, que subvertem, que fazem deslizar insidiosamente, pouco importa, as fontes de financiamento,
as modalidades de investimento, os centros de decisao, as
formas e os tipos de controle, as rela,6es entre as autoridades locais, a autoridade central, etc. Em suma, 0 Estado nao
tern entranhas, como se sabe, nao so pelo fato de nao ter
sentimentos, nero bons nero maus, mas nao tern entranhas
no sentido de que nao tern interior. a Estado nao e nada
mais que 0 efeito movel de urn regime de govemamentalidades multiplas. E por isso que eu me proponho analisar
essa anglistia do Estado, essa fobia do Estado, que me parece urn dos tra,os caracteristicos de certas tematicas correntes na nossa epoca. au antes, proponho-me retoma-la e
testa-la, mas sem procurar arrancar do Estado 0 segredo do
que ele e, como Marx tentava arrancar da mercadoria 0 seu
segredo. Nao se trata de arrancar do Estado 0 seu segredo,
trata-se de passar para 0 lado de fora e interrogar 0 problema do Estado, de investigar 0 problema do Estado a partir
das praticas de govemamentalidade.
Dito issol gostaria, nessa perspectiva, continuando 0 fio
da analise da govemamentalidade liberal, ver como ela se
apresenta, como ela se pensa, como ao mesma tempo se
aplica e se analisa a si mesma; em suma, como ela se programa no momento atual. Eu Ihes havia indicado algumas
das que me parecem ser as caracteristicas de certo modo primeiras da govemamentalidade liberal, tal como aparece no
meado do seculo XVIII. Vou portanto dar urn pulo de dois
seculos porque nao tenho a pretensao, e claro, de lhes fazer
a historia global, geral e continua do liberalismo do seculo
XVIII ao seculo XX. Costaria simplesmente, a partir da maneira como se programa a govemamentalidade liberal atualmente, de tentar identificar e esclarecer certo numero de
problemas que foram recorrentes do seculo XVIII ao seculo
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XX. Se voces quiserem e reservando-me 0 direito de fazer
mudan,as - porque, como voces sabem, sou como 0 lagostim, ando de lade -, creio, espero, pode ser que estude sucessivamente 0 problema da lei e da ordem, law and order, 0
problema do Estado em sua oposi,ao a sociedade civil, ou
antes, a aniilise da maneira como agiu e fizeram agir essa
oposi,ao. E entao, se a sorte me sortir, chegaremos ao problema da biopolitica e ao problema da vida. Lei e ordem, Estado e sociedade civil, politica da vida: eis os tres temas que
gostaria de procurar identificar nessa historia larga e longa,
enfim, nessa historia duas vezes secular do liberalisma'.
Tomemos entao, se voces quiserem, as coisas na etapa
atual. Como se apresenta a programa,ao liberal ou, como
se diz, neoliberal na nossa epoca? Voces sabem que ela e
identificada sob duas formas principais, com urn ponto de
ancoragem e urn ponto historico diferentes, digamos: a ancoragem alema, que se prende a Republica de Weimar, a
crise de 29, ao desenvolvimento do nazismo, a critica do nazismo e, enfim, a reconstru,ao do pos-guerra. a outro ponto de ancoragem e a ancoragem americana, isto e, urn neoliberalismo que se refere a politica do New Deal, a critica da
politica de Roosevelt" e vai se desenvolver e se organizar,
principalmente depois da guerra, contra 0 intervencionismo federal, depois contra os programas de assistencia e outros programas que foram implantados pelas administra,6es, democratas principalmente, Truman', Kennedy', Johnson", etc. Entre essas duas formas de neoliberalismo que
demarco de uma maneira urn tanto arbitrana, claro, ha urn
grande numero de pontes, por exemplo, a primeira delas e
o inimigo comum, 0 adversano doutrinal maior, que e Keynes, claro"', que vai fazer que a critica a Keynes circule de urn
a outro desses dois neoliberalismos; a segunda, os mesmos
objetos de repulsao, a saber, a economia dirigida, a planificat:;ao, 0 intervencionisrno de Estado, 0 intervencionismo sabre as quantidades globais, justamente, a que Keynes dava
tanta importancia te6rica e, sobretudo, pra:tica; e, enfim, entre essas duas formas de neoliberalismo, toda uma serie de
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pessoas, personagens, teorias, livros que circularam, os principais ligados, grosso modo, a escola austriaca, ao neomarginalismo austriaco, a pessoas que em todo caso vem dai,
como Von Mises", Hayek", etc. Alias, e principalmente do
primeiro, desse neoliberalismo digarnos alemao, para dizer
as coisas muito grosseiramente, que eu gostaria de falar,
tanto porque ele me parece teoricamente mais irnportante
que os outros, no que conceme ao problema da govemamentalidade, como tambem porque nao tenho certeza de
ter tempo para falar suficientemente dos americanos.
Vamos tamar entao, se quiserem, 0 exemplo alemao, 0
neoliberalismo alemao". Abril de 1948 - bem, estou lhes [embrando, tenho ate vergonha, coisas arquiconhecidas - e, em
toda a Europa, 0 reinado quase inconteste de politicas economicas comandadas por uma serie de exigencias bem conhecidas.
Primeiro, a exigencia de reconstru\ao, isto e, reconversao de uma economia de guerra numa economia de paz, reconstitui~ao de urn potencial economico destruido, integra~ao tambem de novos dados tecnol6gicos que puderam aparecer durante a guerra, novos dados demograficos, novos
dados da geopolitica tambem.
Exigencia de reconstru~ao, exigencia da planifica~ao
como principal instrumento dessa reconstru~ao, planifica~ao requerida tanto por necessidades intemas como por
causa do peso representado pelos Estados Unidos, pela politica americana e pela existencia do plano Marshall", que
irnplicava na pratica - salvo, precisamente, os casos da Alemanha e da Belgica, ja voltaremos a eles - urna planifica~ao
de cada pais e certa coordena~ao dos diferentes pianos.
Enfim, terceira exigencia, e a exigencia constituida por
objetivos sociais que foram considerados politicamente indispensaveis para evitar que se repetisse 0 que acabava de
acontecer, a saber, 0 fascismo e 0 nazismo na Europa, exigencias que foram forrnuladas na Fran~a pelo CNR".
Essas tres exigencias - reconstru~ao, planifica~ao e, grosso modo, digamos assirn, socializa~ao e objetivos sociais -,
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tudo isso implicando uma politica de interven~ao, de interven~ao na aloca~ao de recursos, no equilibrio dos pre~os, no
mvel de poupan~a, nas op~oes de investimento, e uma politica de pleno emprego... Enfim, mais uma vez me desculpem por todas essas banalidades, esta-se em plena politica
keynesiana. Ora, 0 Conselho Cientifico, que havia sido formado junto da adrninistra~ao alema da economia", administra\ao essa que existia no que se chamava de "bizona", isto
e, a zona anglo-americana, apresenta em abril de 1948 um
relat6rio, e nesse relat6rio e posta 0 seguinte principio, assim forrnulado: "0 Conselho Ii de opimao que a fun~ao de
dire~ao do processo economico deve ser assegurada 0 mais
amplamente possivel pelo mecanismo dos pre~os."" Resolu~ao ou principio que havia sido aceito, como se soube mais
tarde, por unanirnidade. E foi simplesmente pela maioria
dos votos do Conselho que desse principio tirou-se a seguinte conseqiiencia: pede-se a libera~ao imediata dos pre~os a fim [de se aproximarem dos]* pre~os mundiais. Grosso modo, se preferirem, principio da liberdade de pre~os e
pedido de libera~ao irnediata. Estamos numa ordem de decisoes, ou em todo caso de reivindica~oes, ja que 0 ConseIho Cientifico tem, claro, apenas voz consultiva, estamos
numa ordem de proposi~oes que nos faz pensar, em sua
simplicidade elementar, no que os fisiocratas pediam ou no
que Turgot decidiu em 1774'". Isso acontecia no dia 18 de
abril de 1948. Dez dias depois, no dia 28, Ludwig Erhard'" que era responsavel, nao por esse Conselho Cientifico, porque 0 havia reunido ao seu redor, mas pela administra~ao
economica da bizona, em todo caso pela parte alema da administra~ao economica da bizona - faz na assembleia de
Frankfurt''' um discurso em que retoma as conclusoes desse relat6rio". au seja, ele vai colocar 0 principio da liberdade
de pre~os e pedir a libera~ao progressiva dos pre~os, mas
acompanha esse principio e a conclusao que dele tira de cer"" M.E: de obter uma aproxima~ao tendencial dos
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to niimero de considera,6es importantes. Ele diz a seguinte: liE, preciso libertar a economia das injun~6es estatais."22
"13 preciso evitar", diz tambem, "tanto a anarquia quanta a
Estado-cupim", porque, diz ele, "somente um Estado que
estabele,a ao mesmo tempo a liberdade e a responsabilidade dos cidadaos pode legitimamente falar em nome do
pOVO."2~ Voces veem que, aqui, esse liberalismo economica,
esse principia de um respeito a economia de mercado que
havia sido formulado pelo Conselho Cientifico, esse principia se inscreve no interior de alga muito mais geral e que e
um principia segundo a qual, de maneira gera!, as interven,6es do Estado deveriam ser limitadas. As £ronteiras e as limites da estatiza,ao deveriam ser fixados e as rela,6es entre individuos e Estado, regulamentadas. Esse discurso de
Ludwig Erhard distingue de maneira bem nitida essas op,6es liberais, que ele se dispunha a propor a assembleia de
Frankfurt, de um certo numero de outras experiencias economicas feitas naquela epoca e que, apesar do ambiente dirigista, intervencionista e keynesiano de toda a Europa, encontraram espa,o. Ou seja, a que aconteceu na Belgica,
onde efetivamente tambem se escolheu uma politica liberal, a que aconteceu em parte tambem na Itol.lia, onde, sob
a impulso de Luigi Einaudi", que era naquele momenta diretor do Banco da Italia, certo numero de medidas liberais
haviam sido tomadas - mas na Belgica e na Italia foram interven,6es propriamente economicas. Havia alga bem diferente no discurso de Erhard e na op,ao que ele propos naquele momenta. Tratava-se, a proprio texto diz, da legitimidade do Estado.
Se pegarmos a £rase em que Ludwig Erhard diz que e
preciso libertar a economia das injun,6es estatais, evitando
tanto a anarquia quanta a Estado-cupim, porque "somente
urn Estado que estabele,a ao mesmo tempo as liberdades e
a responsabilidade dos cidadaos pode legitimamente falar
em nome do povo", a que ela quer dizer? Na verdade, essa
£rase e bastante ambigua, no sentido de que podemos, e creio
que devemos, compreende-Ia em dais niveis. Par urn lado,
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num nivel, digamos assim, trivial. Trata-se simplesmente de
dlzer.que urn Estado que comete abusos de poder na ordem

e~OnOI!ll~a, e de maneira. geral na ordem cia vida politica,

VIola direltos fundamentals, que, par conseguinte, esse Estado afeta hberdades essenciais e, par isso mesmo, perde de
certo modo seus proprios direitos. Um Estado nao pode se
exercer legJtimamente se viola a liberdade dos individuos.
Perde seus dire~tos. 0 texto nao diz que ele perde todos as
seus dlreltos. Nao diz que perde, par exemplo, seus direitos
de soberama. DIZ que perde seus direitos de representatlVldade.Ou seJa, urn Estado que viola as liberdades fundamental~, as direitos essenciais dos cidadaos, ja nao erepresentab;o desses cidadaos. Vernas, na realidade, a que
obJetivo tatico preciso corresponde uma £rase como essa.
Trata-se de dlZer que a Estado nacional-socialista, que preC1sa~ente :nolava todos esses dlreltos, naD havia sido, naD
podIa ~~r VIsta retrospectivamente como naD tendo exercido legJtimamente a sua soberania, isto e, em linhas gerais
q'!e as or~ens, ~s leIS, as regulamentos impastos aos cidadaos alemaes nao estao ~nvalidados e, com isso, nao se pode
responsabJ1lZar as alemaes pelo que foi feito no ambito leg;slabvo au reg;liamentar do nazismo, mas em compensa,ao ele fOJ e esta retrospectivamente privado dos seus direitos de representatividade, isto e, que a que ele fez nao pode
ser VIsta como tendo. sido feito em nome do povo alemao.
To~o a problema, dlficihmo, da legitimidade e do estatuto
Jundlco, a serem dados as medidas tomadas [sob] a nazisrna esta presente nessa frase.
Mas ha [tambem] urn ~entido ao mesmo tempo mais

amplo, malS global e tambem malS sofisticado. Na verdade, quando Ludwig Erhard diz que somente urn Estado que
reconh~ce a hberdad~ economica e, par conseguinte, dol.
espa,o a hberdade e as responsabilidades dos individuos
pode falar em nome do povo, ele tambem quer dizer a segumte, crelQ,eu. No fundo, diz Erhard, no estado atual das
cOJsas - ~sto e, em 1948, antes de a Estado alemao ter sido reconstituldo, de as Estados alemaes terem sido constituidos-,
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e evidentemente passivel reivindicar, para uma Alemanha que nao esta reconstituida e para urn Estado alemao a
reconstituir, direitos historicos que foram cassados pela
propria historia. Nao e possivel reivindicar uma legitimidade jurfdica na medida em que nao ha aparelho, nao ha consenso, nao ha vontade coletiva que possa manifestar-se
numa situac;ao em que a A1emanha, por urn lado, esta dividida e, por outro, ocupada. Logo, nao ha direitos historicos,
nao ha legitimidade jurfdica para fundar urn novo Estado
alemao.
Mas suponhamos - e e isso que esta implicitamente
dito no texto de Ludwig Erhard - uma moldura institucional, cuja natureza ou origem pouco importam, uma moldura institucional X. Suponhamos que essa moldura instituciana! X tenha por fun~ao, nao, e claro, exercer a soberania, ja que, precisamente, nada pode fundar, no estado
atual das coisas, urn poder jurfdico de coerc;ao, mas simplesmente assegurar a liberdade. Portanto, nao coagir, mas
simplesmente criar urn espac;o de liberdade, assegurar uma
liberdade e assegura-la precisamente no dominio economico. Suponhamos agora que, nessa instituic;ao X cuja fun<;03.0 DaD e exercer soberanamente 0 poder de coagir, mas
simplesmente estabelecer urn espac;o de liberdade, suponhamos que alguns individuos, num numero qualquer, aceitern livremente jogar esse jogo da liberdade economica que
lhes e garantida por essa moldura institucional. 0 que val
acontecer? 0 proprio exercfcio dessa liberdade por individuos que nao sao forc;ados a exerce-la, mas a que se da
simplesmente a possibilidade de exerce-la, 0 livre exercfcio
dessa liberdade vai significar 0 que? Pois bern, val significar a adesao a essa moldura, vai significar 0 consentimento dado a toda decisao que puder ser tomada, que puder
ser tomada para fazer 0 que? Justamente para assegurar
essa liberdade economica ou para assegurar 0 que tomara
possivel essa liberdade economica. Em outras palavras, a
instituic;ao da liberdade economica vai ter de ou, em todo
caso, vai poder funcionar, de certa modo, como urn sifae,

naG
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como urn gatilho para a formac;ao de uma soberania politica. Oaro, a essa frase aparentemente banal de Ludwig
Erhard eu acrescento toda uma serie de significados que estao implicitos e 56 mais tarde adquirirao seu valor e seu efeito. Acrescento todo urn peso historico que ainda nao esta
presente, mas creio que - procurarei lhes explicar como
e por que - esse sentido ao mesmo tempo teorico, politico,
prograrnatico estava efetivamente na cabec;a, se niio de quem
pronunciou a frase, pelo menos na dos que escreveram 0
discurso para ele.
Essa ideia de uma fundac;ao legitimadora do Estado
sobre 0 exercicio garantido de uma liberdade economica e,
de fata, a meu ver, uma coisa irnportante. Claro, e necessaria retornar essa ideia e a formulac;ao dessa ideia no contexto preciso em que a vemos surgir, e com isso reconheceremos facilmente uma artimanha tatica e estrategica. Tratavase de achar urn paliativo jurfdico para pedir a urn regime
economico 0 que niio se podia pedir diretamente nem ao
direito constitudonal, nem ao direito intemacional, nem
mesmo, simplesmente, aos parceiros politicos. Era, mais
precisamente ainda, uma habilidade em relac;ao aos americanos e a Europa, pois, garantindo a liberdade economica a
A1emanha, a A1emanha que estava se reconstituindo - e
antes de qualquer aparelho estatal -, garantia-se aos americanos e, digamos, aos diferentes lobbies americanos a
certeza de que poderiam ter com essa industria e com essa
economia alemas as livres relac;6es que quisessem escolher.
E, segundo, tranqiiilizava-se a Europa, claro, tanto a Ocidental como a Oriental, garantindo que 0 embriao institucional que estava se formando nao apresentava em absoluto os mesmos perigos do Estado forte ou do Estado totalitario que ela havia conhecido nos anos anteriores. Mas fora
desses imperativos de tatica imediata, digamos assim, ereio
que 0 que estava formulado nesse discurso a que fac;o alusao era algo que finalmente viria a ser, fora inclusive do
contexto e da situac;ao imediata de 1948, uma das caracteristicas fundamentais da govemamentalidade alemii con-
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temporilnea*: na Alemanha con~emporanea, de 1948 ate
hoje, isto e, durante trinta anos, nao se deve conslderar que
a atividade economica foi apenas urn dos rarnos da atiVldade da na<;iio. Niio se deve considerar que a boa gestiio economica nao teve outro efeito e nenhum outro fim preVlsto
e calculado seniio 0 de assegurar a prosperidade de todos e
de cada urn. Na verdade, na Alemanha contemporanea, a
economia, 0 desenvolvimento economica, 0 crescimento
economico produz soberania, produz soberania politica
pela institui<;iio e pelo jogo institucional que faz preclsamente funcionar essa economia. A econonua produz legItimidade para 0 Estado, que e seu avalista. Em outras palavras - e e esse urn fenomeno importantlssimo, que sem
duvida nao e tinieD na hist6ria, mas mesma assim e muito
singular, pelo menos na nossa epoca -, a economia e criadora de direito publico. Temos perpetuamente, na Alemanha contempOIEmea, urn circuita que vai da in~titu~<;a~ economica ao Estado; e embora, claro, exista urn CIICUlto mverso, que vai do Estado a institui<;ao economica, ,n~o se ~e~e
esquecer que 0 primeiro elemento dessa espeCle de slfao
esta na institui<;iio economica. Genese, genealogIa permanente do Estado a partir da institui<;iio economica~ E ~uan
do digo isso creio que ainda niio basta, porqu~ nao e al'enas uma estrutura juridica ou uma legitima<;ao de dm;'to
que a economia traz a urn Estado alemiio que:.' hlstor:a
acabava de privar dos seus direitos. Essa mStitul:;ao economica, a liberdade economica que essa institUl<;ao tern por
papel, desde 0 inicio, assegurar e manter, produz algo malS
real, mais concreto, mais imediato ainda, que uma legItima-

<;iio de direito. Ela produz urn consenso permanente, urn
consenso permanente de todos os que podem aparecer como
.. M. Foucault acrescenta: porque e essa, creio eu, uma das caracteristicas essenciais sobre as quais sera necessario refletir e cuja programac;ao me parece ser [uma das caracteristicas] fundamentais desse neoliberalismo alemao
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agentes no interior, dentro desses processos economicos.
Agentes como investidores, agentes como operanos, agentes como empresarios, agentes como sindicatos. Todos esses parceiros da economia, na medida mesma ern que aceitarn esse jogo economico da liberdade, produzem urn consenso que e urn consenso politico.
Digarnos tarnbem 0 seguinte: deixando as pessoas agir,
a institui<;ao neoliberal alemii as deixa falar, e as deixa agir ern
grande parte porque quer deixa-las falar, mas deixa-las falar 0 que? Pois bern, deix8.-las falar que esta certo deixa-las
agir. Ou seja, a adesiio a esse sistema liberal produz como
subproduto, alem da legitima<;iio jurfdica, 0 consenso, 0
consenso permanente, e e 0 crescimento economico, e a
produ<;iio de bem-estar por esse crescirnento que vai, simetricamente a genealogia "institui<;iio economica-Estado",
produzir urn circuito "institui<;iio economica-adesiio global
da popula<;iio a seu regime e a seu sistema".
A crer nos historiadores do seculo XVI, Max Weber",
etc., parece que 0 enriquecimento de urn individuo na Alemanha protestante do seculo XVI era urn sinal da elei<;iio
arbitraria do individuo por Deus. Riqueza era sinal, sinal de
que? De que Deus, precisamente, havia concedido a esse
individuo sua protec;ao e manifestava assim, com isso, a
certeza de uma salva<;iio que, ern ultima instancia, nada nas
obras concretas e reais do individuo podia garantir. Nao e
porque voce tenta enriquecer como convem que voce vai
ser salvo, e: se voce efetivamente enriqueceu, Deus, nesse
momento, enviou-lhe na terra Uln sinal de que voce tera a
sua salva<;iio. 0 enriquecimento faz parte portanto de urn
sistema de sinais no seculo XVI na Alemanha. Na Alemanha do seculo XX, niio e 0 enriquecimento de urn individuo
que vai ser 0 sinal arbitrario da sua elei<;iio por Deus, e 0 enriquecirnento global que vai ser sinal de que? Niio, e claro,
da elei<;iio por Deus, [mas sirn] sinal cotidiano da adesiio
dos individuos ao Estado. Ern outras palavras, a economia
significa sempre - niio no sentido de que eia produziria sem
cessar esses sinais da equivalencia e do valor mercantil das
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coisas, que nada tern a ver, em suas estruturas ilus6rias

OU

em suas estruturas do simulacro, com 0 valor de uso das
coisas; a economia produz sinais, produz sinais politicos
que perrnitem fazer funcionar as estruturas, produz mecanismos e justifica~6es de poder. 0 mercado livre, economicamente livre, liga politicamente e manifesta vinculos politicos. Urn Deutschmark salido, uma taxa de crescimento satisfataria, urn poder aquisitivo em expansao e uma balan~a
de pagamentos favoravel sao na Alemanha contemporanea
certamente efeitos de urn born governo, mas sao tamb.om,
e ate certa ponto mais ate, a maneira como se rnanifesta e

se fortalece sem cessar 0 consenso fundador de urn Estado
que a hist6ri.a, au a derrota, ou a decisao dos vencedores,
como voces preferirem, acabava de par fora da lei. 0 Estado recupera sua lei, recupera sua lei juridica e recupera seu

fundamento real na existencia e na pratica dessa liberdade
economica. A histaria tinha clito nao ao Estado alemao.
Agorae a economia que vai !he possibilitar afirmar-se. 0
crescimento economico continuo vai substituir uma historia dauclicante. A ruptura da histaria vai portanto poder ser
vlVlda e acelta como ruptura de memaria, na medida em
que vai se instaurar na Alemanha uma nova dimensao da

temporalidade que nao sera mais a da histaria, que sera a
d~

crescimento economico. Inversao do eixa do tempo, per-

ffilssao do esquecimento, crescimento economico - tudo
isso esta, ereie eu, no amago da maneira como funciona 0
sistema economico-politico alemao. A liberdade economica co-produzida pelo crescimento do bem-estar, do Estado
e do esquecimento da histaria.
Temos aqui, na Alemanha contemporanea, urn Estado
que podemos dizer raclicalmente economico, tomando "radicalmente" no sentido estrito do termo: sua raiz .0, muito
exatamente, economica. Fichte, voces sabem - em geral,

e

tudo 0 que se sabe de Fichte -, havia falado de urn Estado
comercial fechado~. Precisarei tornar sobre isso urn pouco
rnais tarde

27

•

Direi unicamente, para fazer umas simetrias

urn tanto artificiais, que temos ai 0 contrmo de urn Estado
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comercial fechado. Temos urna abertura comercial estatizante. Sera esse 0 primeiro exemplo de Estado economico,
raclicalmente economico, da histaria? Seria 0 caso de perguntar aos historiadores, que compreendem a histaria muito me!hor do que eu. Mas, afinal, sera que Veneza era urn
Estado raclicalmente economico? Podemos dizer que as
Provincias Unidas no s.oculo XVI, ainda no s.oculo XVII,
eram urn Estado economico? Em todo caso, parece-me que,
em rela,ao a tudo 0 que, desde 0 s.oculo XVIII, foi ao mesmo tempo 0 funcionamento, a justificativa e a programa,ao
da governamentalidade, temos algo novo. E, embora seja
verdade que permanecemos numa governamentalidade de
tipo liberal, ve-se 0 deslocamento que se deu em rela,ao ao
que era 0 liberalismo programado pelos fisiocratas, por Turgot, pelos economistas do s.oculo XVIII, cujo problema era
exatamente inverso, pois no s.oculo XVIII eles tinham a seguinte tarefa a resolver: tomemos urn Estado que existe, tomemos urn Estado legitimo, urn Estado que funciona ja no
estilo da plenitude, da completude administrativa, na forma
de Estado de policia. 0 problema era: dado esse Estado,
como vamos poder limita-lo e, principalmente, abrir espapara a necessaria liberdade economica no interior desse
Estado existente? Pois bern, os alemaes tinham 0 problema
exatamente inverso para resolver. Supondo urn Estado que
nao existe, como faze-lo existir a partir desse espa,o nao
estatal que .0 0 de uma liberdade economica?

,0

Eis, creio, como podemos comentar - mais uma vez carregando bastante nas tintas, mas procurarei mostrar a voces
como essas tintas nao sao arbitrarias - a frasezinha aparen-

temente banal do futuro chanceler Erhard do clia 28 de abril
de 1948. Claro, essa id.oia, essa formula,ao de 1948 nao
pode adquirir a espessura histarica de que lhes falei, senao
na medida em que se inscreveu, e rapidarnente, em toda
uma cadeia de decis6es e de acontecimentos sucessivos.

Entao, 18 de abril, relatario do Conselho Cientifico; 28
de abril, discurso de Erhard; 24 de junho de [19]48'", libera,ao dos pre,os industriais, depois dos pre,os dos alimentos,
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liberac;ao progressiva de todos os prec;os, mas relativamente lenta, alias. Em [19]52, liberac;ao dos prec;os do carvao e
da eletricidade, que sera, creio eu, uma das ultimas liberaC;Des de prec;o que houve na Alemanha. E e somente em
[19]53 que, agora para 0 comercio exterior, ha uma liberac;ao das trocas que atinge urn percentual de mais ou menos
80[%], 95%. Logo, em [19]52-53, a liberac;ao esta mais ou
menos consolidada.
Outra coisa importante a notar e que essa politica de
liberac;ao, sustentada de fato mais ou menos explicitamente pelos americanos por motivos de que lhes falarei daqui a
pouco, havia suscitado muita desconfianc;a de parte dos outros ocupantes, essencialmente dos ingleses, que estavam em
pleno periodo trabalhista, keynesiano, etc.'" Tambem havia
suscitado na propria Alemanha muita resistencia, tanto mais
que as primeiras medidas de liberac;ao de prec;os nem tinham sido tomadas e estes ja haviam comec;ado a subir. as
socialistas alemaes pedem a destituic;ao de Erhard em agosto de 1948. Em novembro de 1948, greve geral contra a politica economica de Erhard e pela volta a uma economia dirigida. Fracasso da greve e estabilizac;ao dos prec;os em dezembro de 1948"'.
A terceira serie de fatos importantes para identificar a
maneira como se inscreveu na realidade esse programa de
que eu Ihes falava ha pouco foi uma serie de adesDes. Primeiro, adesao, muito precoce alias, da Democracia Crista,
apesar de seus vinculos com teda uma economia social,
crista, que nao era exatamente de tipo liberal. Adesao, com
a Democracia Crista, dos teoricos cristaos da economia social, em particular os de Munique, como 0 famoso jesuita
Oswald Nell-Breuning", que ensinava economia politica
em Munique". Adesao, muito mais importante ainda, claro,
dos sindicatos. A primeira grande adesao, a mais oficial, a
mais manifesta, foi a de Theodor Blank", vice-presidente do
sindicato dos mineiros e que declara que a ordem liberal
constitui uma altemativa valida ao capitalismo e ao planismo". Pode-se dizer que essa frase e totalmente hipocrita OU
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joga ingenuarnente COm muitas ambigiiidades porque, na
verdade, ao dlZer que a ordem liberal constituia uma alternativa ao capitalismo e ao planismo, voces veem todas as
disslmetnas com que ele jogava, pois de urn lado a ordem
liberal nunca havia pretendido ou certamente nao pretendia, na boca do futuro chanceler Erhard, ser uma altemati-

~a ao capit.alismo, mas sim certa maneira de fazer

0

capita-

hsmo funclOnar. E, embora seja verdade que ele se opunha
ao planismo, alguem como Theodor Blank, com sua representatiVldade slI:,dlcal, de urn lado, suas origens, sua ideo10gla SOCial cnsta, etc., nao podia critica-lo tao diretamente.
E, de fato, ele queria dizer que estava ali, nesse neoliberalis-

n:

o , a pr?messa enfim realizada de uma sintese, ou de uma
VIa ,m:dIa! ou ?e uma terc«:ira ardem, entre capitalismo e
socla~smo. Moos :zrna vez, nao era nada disso que estava em
questao. A frase e simplesmente [~estinada aJ dourar a pi-

lula para os smdlcatos de msplrac;ao cnsta da epoca.
. Enfim e pnnclpalmente, adesao do SPD, adesao da
soclal-democracla, adesao essa que se fez evidentemente
mUlto m~ls devagar do que ados outros, ja que, pratica~ente ate 1950, a s?clal-democracla alema permaneceu fiel
a malOna dos pnnclpios gerais que sempre defendeu e que
havlam sid? os do soclallsmo de msplrac;ao marxista desde
o fim do seculo .XIX. No congresso de Hanover~, no congresso ~e Bad Durkheim ainda em 1949, 0 Partido Socialist~ alemao reconhece a validade historica e politica do prinClplO da l':ta de classes e continua fixando como objetivo a
sOClalizac;ao do~ meios de produc;ao". Born. Em [19]49,
[19]50 amda esta filSSO. Em 1955, Karl Schiller", que vai ser
malS tarde mmlslro da Economia e Financ;as da Alemanha
Federal~H, escreve urn livro que, evidenternente vai ter mui-

ta repercussao, pois tern 0 titulo significativo de Socialismo

e CO~C?rrenCla·'<J, isto e, DaD socialisIno ou concorrencia, mas
sO~lal~smo e concorrencia, no qual coloca, DaD sei se e a

P?melra vez, em todo caso foi ele que deu maior eco a essa
formula que, dah em diante, vai ser a do socialismo ale-

mao: /I concorrencia tanto quanta passive! e planifica~ao na
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medida justa e necessana"". [sso foi em 1955. Em 1959,
congresso de Bad Godesberg", no qual a social-democracia alema, primeiro, renuncia ao principia da passagem

a

socializa~iio dos meios de produ~iio; segundo e correlativamente, reconhece que a propriedade privada dos meios
de produ~iio, niio apenas e perfeitamente legftima, como
tern direito aprote~iio e ao incentivo do Estado".Vale dizer
que uma das tarefas essenciais e fundamentais do Estado e
portanto proteger niio apenas a propriedade privada em
geral, mas a propriedade privada dos meios de produ~iio,

sob reserva, acrescenta a mo~ao do congresso, de compati-

bilidade com "uma ordem social equitativa". Enfim, terceiro, 0 congresso de Bad Godesberg aprova 0 principio de
uma economia de mercado onde quer que - aqui tambem
restric;ao -, onde quer que reinem as condi<;6es de uma
verdadeira concorrencia"4~.
Evidentemente, para quem pensa em termos marxistas, ou para quem pensa a partir do marxismo, ou para
quem pensa a partir da tradi~iio dos socialistas alemiies, 0
importante nessas mo~oes do congresso de Bad Godesberg
e, evidentemente, a serie de abandonos - abandonos, heresias, trai~oes, como voces preferirem - da luta de classes, da
apropria~iio social dos meios de produ~iio, etc. 0 importanII

te sao as abandonos,

0

resto, as vagas restrir;6es do tipo

II

e

preciso visar uma ordem social equitativa, realizar as condi<;6es de uma verdadeira concorrencia", tudo issa, na perspectiva, mais uma vez, de urn marxismo que fundone a
partir da sua propria ortodoxia, aparece apenas como hipocrisia. Mas, para quem Olive essas mesmas frases com autros ouvidos ou a partir de outro background teorico, essas
palavras - ordern social equitativa", condi<;ao de uma
1/

1/

verdadeira concorrencia economica" - ecoam de maneira

bern diferente porque indicam (e isso e mais uma coisa que
gostaria de lhes explicar a proxima vez) a adesiio a todo urn
conjunto doutrinal e programatico que niio e simplesmente uma teoria economica sobre a eficacia e a utilidade da liberdade do mercado. Adesiio a algo que e urn tipo de go-
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vemamentalida~e, que foi justamente 0 meio pelo qual a

econonua alema servlU de base para 0 Estado legftimo.
Por que essa adesiio da social-democracia alemii, essa
adesiio, afinal, embora urn pouco tardia, tiio facil a essas tese;, a essas pnlticas e a esses programas do neoliberalismo?

r:a pelo menos duas razoes. Vma, claro, que e de tatica po-

utica n:cessana e indispensavel porque, quando 0 SPD, sob
a dire~ao do velho Schumacher", mantem a atitude tradicional de urn partido socialista que [aceitava], por urn lado,
o regune dito democrata liberal- isto e, 0 sistema do Estad~, ,a consti~i<;ao, as estruturas juridicas -, mas, por outro,

re~eltava ~eo~camente em seus prindpios 0 sistema econo-

nuco capltalista e, por conseguinte, se atribuia como tarefa,
nessa moldura juridica considerada suficiente para fazer valer 0 Jogo fundamental das liberdades essenciais, a de simplesmez;te corrigir 0 sistema existente em fun~iio de urn
certo r;.umero de objetivos distantes, voces percebem que 0
SPD nao podia ter lugar nesse novo Estado polftico-econonuco que estava nascendo. Niio_podia ter lugar nele porque
era preclsamente 0 mverso. Nao se tratava, [primeiroJ, de
estabel,ecer e aceltar uma moldura juridica ou uma moldura histonca dada, porque ela havia sido formada assim pelo
Estado ou por urn certo consenso popular, e depois traba!har econonucamente, de dentro dela, por urn certo nume-

r,: d~ aJuste~. ,Era 0 exato contrario. Nesse novo regime econom!co-polihco alemao, come<;ava-se por estabelecer certo

funclOnamento economico que estava na base do Estado
da sua existencia, do seu reconhecimento intemaciona{
Estabelecia-se essa moldura economica e somente em se-

guida aparecia, de certo modo, a legftimidade do Estado.
Como e que urn partido socialista que se atribufa como ob-

Je,!Iv~, pelo menos como objetivo remoto, urn regime econor~uco t<:talmente diferente poderia se integrar a esse jogo

pohtico, Ja que os dados haviam sido de certo modo inver0 economico e que era radical em rela~iio ao Estado
e nao 0 Estado que era primeiro como moldura historicojuridica nesta ou naquela op~iio economica? Por consetid~s e
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guinte, para entrar no jogo politico da nova A1emanha, 0
SPD tinha de aderir a essas teses do neoliberalismo, se nao
as teses economicas OU cientificas OU teoricas, pelo menos
a pratica geral, como pratica govemamental, desse neoliberalismo. De modo que 0 congresso de Bad Godesberg, 0 celebre congresso da renuncia absoluta aos temas mais tramcionais da social-democracia, foi certamente a ruptura com
a teoria marxista, foi a ruptura com 0 socialismo marxista,
mas foi ao mesmo tempo - e e nisso que nao foi simplesmente uma trai~ao, a naD ser que seja uma trai\,ao em termos historicos gerais, se voces quiserem - a aceita<;ao do
que ja estava funcionando como consenso economico-politico do liberalismo alemao. Tratava-se nao tanto de renunciar a esta ou aquela parte do programa comum a maioria
dos partidos socialistas, mas de entrar, finalmente, no jogo
da govemamentalidade. A social-democracia tinha somente mais um passo a dar a ruptura com 0 modelo Ingles e
com todas as referencias a economia keynesiana. A coisa e
feita por Karl Schiller, de novo ele, em 1963, pois ele entao
abandona ate a formula "concorrencia tanto quanta passivel e planifica<;ao na medida em que for necessario". Em
[19]63, ele estabelece 0 principio de que toda planifica<;ao,
mesmo que pouco rigida, e perigosa para a economia liberal". E entio pronto. A social-democracia entrou inteiramente no tipo de governamentalidade economico-polftica
que a A1emanha tinha estabelecido para si a partir de 1948.
Tanto ela entra no jogo que, seis anos depois, Willy Brandt'"
se toma chanceler da A1emanha FederaL
Essa e uma das raz6es, claro, e DaD e a menor. Mas
creio ser precise interrogar mais a fundo esse problema da
rela<;ao do socialismo alemao com essa govemamentalidade neoliberal definida desde 1948 par Ludwig Erhard, ou
pelo menos por seus celebres conselheiros, de que procurarei lhes falar um pouco mais a proxima vez. Podemos tentar compreender um pouco melhor 0 que aconteceu e por
que aconteceu assim. Ha, de fata, sem duvida, Dutra razao
alem dessa especie de estrangulamento tatico em que 0
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partido socialista alemao se via metido desde 1948. Costuma-se dlZer que em Marx - em todo caso e 0 que dizem as
pessoas que 0 conhecem - nao ha analise do poder que a
teona do Estado e in,suficiente e que esta mais que ~a hora
de come<;ar a elabora-lao Mas sera tao importante assim ter
uma ,teona do Estado? Afinal de contas, os ingleses nunca
se smam mUlto mal e, no entanto, pelo menos ate estes ultimos anos, se govemaram razoavelmente bern sem teoria
d? Estado. Ou melhor, a Ultima das teorias do Estado voces
vaG encontrar em Hobbes 47, ista e, em alguem que era ao
mesmo tempo contemporaneo e "torcedor" de um tipo de
monar9Ula de que os mgleses se livraram precisamente
~es:a epoca. DepOls de Hobbes, voces tem Locke'". Locke
]a nao faz uma teoria do Estado, faz uma teoria do govemo.
Logo, podemos dizer que 0 sistema politico Ingles nunca
funclOnou e a doutrina liberal nunca funcionou a partir de
ou n,;m mesmo tendo, uma teoria do Estado. Eles tinha~
pnnclplOs de govemo.
. Enfim, se ha ou nao ha uma teoria do Estado em Marx,
r:epltO: cabe aos manastas decidir, Mas eu, 0 que you dizer
e que 0 9ue falta ":0 socialismo nao e tanto uma teoria do
Estado, e uma razao govemamental, e a defini<;ao do que
:ena no soclalismo urna racionalidade govemamental, isto
e, uma memda razoavel e calculavel da extensao das modahdades e dos objetivos da a<;ao govemarnental. 0 socialisrno tem ;lU, em todo caso, prop6e uma racionalidade histonca.,:"oces a conhecem, e inutil f~ar mais a seu respeito. Ele
prol'0e uma raclOnalidade economica. Deus sabe 0 quanto
se dlSCUtlU, em particular nos anos 1920-1930, para saber se
essa raclOnahdade funcionava ou nao. Esses neoliberais de
que lhes fale!, como Von Mises, Hayek, etc., negaram, princlp~lmenteVo~ 1!ises49, naqueles anos, existir uma racionalidade ;conomlca do socialismo. Houve quem respondesse; ahas, voltaremos a esse,ponto. Digamos que 0 problem,,: da raclOnalidade economica do socialismo e uma
ques~ao que se pode discutir. Er;: todo caso, 0 socialismo se
propoe uma raclOnalldade economica do mesmo modo que
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propoe uma racionalidade historica. Pode-se dizer tambem
que ele detem, mostrou que detinha, tecnicas racionais de
intervenc;ao, de intervenc;ao administrativa em areas como
a da saude, a da seguridade social, etc. Racionalidade historica, racionalidade economica, racionalidade administrativa: todas essas racionalidades podem ser reconhecidas ao
socialismo ou, em todo caso, digamos que 0 problema pode
ser discutido e que nao se pode eliminar com um so gesto
essas formas de racionalidade. Creio, no entanto, que nao
ha govemamentalidade socialista autonoma. Nao ha. racionalidade govemamental do socialismo. 0 socialismo, na
verdade, como a historia mostrou, so pode ser posto em
pnitica se vinculado a diversos tipos de govemamentalidade. Govemamentalidade liberal e, nesse momento, 0 socialismo e suas formas de radonalidade desempenham 0 papel de contrapeso, de corretivo, de paliativo a perigos internos. Pode-se alias [recrimina-Io, como fazem os liberals,
por] * ser ele proprio um perigo, mas, enfim, ele viveu, ele
funcionou efetivamente, e temos exemplos disso em, no in-

terior de e vinculado a govemamentalidades liberais. Viu-se
e continua-se venda

0

socialismo funcionar em govema-

mentalidades que pertenceriam sem duvida muito mals ao
que chamavamos no ano passado, voces se lembram, de Estado de policia"', isto e, um Estado hiperadministrativo, no
qual entre govemamentalidade e administrac;ao ha de certo
modo fusao, continuidade, constituic;ao de uma especie de
blaeD maci~o; e, nesse momento, nessa govemamentalidade

de Estado de policia, 0 socialismo funciona como a logica intema de um aparelho administrativo. Talvez haja alnda outras govemamentalidades as quais 0 socialismo tenha se
vinculado. A ver. Mas, em todo caso, nao creio que haja por
enquanto govemamentalidade autonoma do socialismo.
Podemos tambem examinar as coisas de um outro angulo e dizer 0 seguinte: quando se cruza a fronteira que se-
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para as duas Alemanhas, a de Helmut Schmidt" e a de [Erich

Hone~ker"l *, quando cruzamos essa fronteira, e claro que a

questao que todo bom mtelectual ocidental se formula e a
seguinte: onde esta 0 verdadeiro socialismo? Ali de onde eu
venho ou la para onde eu vou? Ele esta a direita, a esquerda? Esta deste lado, esta daquele? Onde esta 0 verdadeiro
socialismo?** Mas a pergunta "onde esta 0 verdadeiro socialismo?" acaso tem sentido? Sera que, no fundo, nao seria 0 caso de dizer que 0 socialismo nao e mais verdadeiro
aqui do que la, simplesmente porque 0 socialismo nao tem
de serverdadeiro? Enfim, quero dizer 0 seguinte: como quer
que seja, 0 socialismo esta vinculado a uma govemamentalidade. Aqui esta vinculado a certa govemamentalidade ali
esta vinculado a outra govemamentalidade, dando aq~i e
all frutos muito diferentes e, e claro, ao acaso de um galho
mais au menos nonnal OU aberrante, os rnesmos frutos venenosos.

Mas sera que se pergunta ao liberalismo 0 que sempre
se pergunta dentro do socialismo e a proposito dele: verdadelro ou falso? Um liberalismo nao tem de ser verdadeiro
nem falso. A um liberalismo pergunta-se se e puro, se e radical, se e conseqtiente, se e mitigado, etc. Ou seja, perguntase que regras ele estipula para si mesmo e como compensa
os mecanismos de compensa~ao, como mede as mecanis-

mos de medida que instaurou no interior da sua govemamentalidade. Creio que se, ao contralio, esta-se tao fortemente inclinado a fazer ao socialismo esta pergunta indiscreta sobre a verdade que nunca se faz ao liberalismo, "voce
everdadeiro ou falso?", e justamente porque falta ao socialismo uma racionalidade govemamental inmnseca e substitui-se essa [falta de] racionalidade govemamental, que e
essencial nele e, creio, ate hoje nao superada, substitui-se
... M.E: nilo me lembro rnais como ele se chama, bern, pOlleo
importa

'* M.E: os liberais recriminam-lhe isso

>t*

M. Foucault repete: Onde esta. 0 verdadeiro socialismo?
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esse problema da razao govemamental intema pela rela,ao de conformidade a urn texto. E e essa rela,ao de conformidade a urn texto ou a uma serie de textos que e encarregada de mascarar a falta de razao govemamental.
Prop6e-se uma maneira de ler e de interpretar que deve
fundar 0 socialismo, que-deve Ihe indicar quais sao os limites das suas possibilidades e da sua eventual a,ao, quando no fundo aquilo de que ele necessitaria e definir para si
mesma sua maneira de fazer e sua maneira de govemar. A

importancia do texto no socialismo e, a meu ver, proporcional alacuna constituida pela falta de uma arte socialista de govemar. Sob todo socialismo real, a todo socialismo
posto em pnl.tica numa politica, deve-se perguntar portanto, nao a que texto voce se refere, voce esta traindo 0
texto au nao, voce esta conforme ao texto ou nao, voce e
verdadeiro ou falso; mas deve-se perguntar simplesmente, e sempre the perguntar: qual e essa governamentalidade necessariamente extrinseca que faz voce funcionar e

dentro da qual somente voce pode funcionar? E, se esse
genero de perguntas parece, afinal de contas, beirar demoos

0

ressentimento, fa<;amos, se preferirem, a pergunta

de uma maneira mais generica, mais voltada para 0 futuro, que seria esta: qual poderia ser a govemamentalidade
adequada ao socialismo? Existe uma governamentalidade adequada ao socialismo? Que govemamentalidade e
possivel como governamentalidade estritamente, intrinsecamente, autonomarnente socialista? Em todo caso, saiba-

mos apenas que, se ha uma governamentalidade efetivamente socialista, ela nao esta oculta no interior do socialismo e dos seus textos. Nao se pode deduzi-la deles. E
preciso inventa _la *.
SJ

,. M. Foucault acrescenta no manuscrito: "0 socialismo nao e a al~
temativa para 0 liberalismo. Eles nao estao no mesmo mvel, apesar de
haver niveis em que eles se chocam, em que nao funcionam bern juntos. Donde sua possibilidade de simbiose malsucedida."

L
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Eis.a moldura hist6rtca dentro da qual 0 que se chama
de neoliberalismo alemao tomou corpo. Voces veem, em
todo caso, 9ue se trata de todo urn conjunto que seria, creio
eu, lmP?SSlVel de reduzir ao puro e simples calculo dos gru_
pos politiCOS OU do pessoal politico da Alemanha no dia seguint~ ~ sua det;0~a, ainda que a existencia, a pressao, as

estrateglas pOSSlvelS definidas por essa situa<;ao tenham
sldo absolutamente determinantes. E diferente de urn cilculo p,olitico, m~smo que esteja inteiramente permeado por
urn cilculo politico. Tampouco e uma ideologia, embora
hap, claro, todo urn conjunto de ideias, de principios de analise, etc., perfeitamente coerentes. Trata-se na verdade de
uma nova programa<;ao da govemamentalidade liberal.
Vma reorganiza~ao int.ema que, mais uma vez, naD pergunta ao Estado que liberdade VOce vai dar a economia
mas pergunta_ a economia: como a sua liberdade vai pode;
ter uma fun<;ao e urn papel de estatiza,ao, no sentido de
que isso permitira fundar efetivamente a legitimidade de urn
Estado?
Dito isso, vou parar por aqui*. A proxima vez VOU Ihes
falar sobre 0 que foi a constitui<;ao, a partir de mais ou me* M. Foucault desiste de ler as tiltimas paginas do manu5crito
(pp.22-5),
[p. 22] Reviravolta em relar;ao ao 'liberalismo' tal como era definido
por d' Argenson au Turgot.
- Seja urn Estado: se ele quer enriquecer, nolo cleve govemar demais
Logo, liberdade de mercado.
.
- Seja urn Estado que nao existe. Como fazer para que ele exista apenas 0 bastante. Logo, mercado livre.
. Fazer a jurisdicidade do Estado sair da veridir;ao do mercado:
o ffillagre alemao.

e esse

(~. 23l. Houve urn precedente, a Zollverein, mas justamente fracassou.
E 0 naclOnahsmo alemao se construiu contra 0 liberalismo econ6mico
.
- seja porgue foi preciso defender-se contra 0 imperialismo fra~ces:
Flchte,
- seja, a partir de 1840, porgue a solidariedade entre liberalismo econ6mico e liberalismo politico se desfez. A politica econ6mica, da gual se es-
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nos 1925, da doutrina neoliberal posta em pnitica a partir
de 1952.

NOTAS

perava que possibilitasse a unidade alema (contra a Austria), revelou-se

servir de fato aInglaterra. Percebeu-se que MO se podia fazer a unidade senao por meio de uma politica revolucionaria e que a economia devia se inscrever na moldura nacionalista. List: National 6knnomie.
[p. 24] N.B. 0 nacionalismo e concebido enta~ unicamente como urn
instrumento -7 a era futura do liberalismo
- E a partir de 70 [que] (ms.: onde] 0 liberalismo econ6mico / economia de mercado regido pela livre concorrencia e rejeitado
- em nome da politica extema: luta contra a Inglaterra; a liberdade
de mercado e urn instrumento de dontinao;:ao para a Inglaterra;
- em nome da politica interna: e necessaria reintegrar 0 proletariado
na sociedade alema.;
- em nome da doutrina historicista que recusava 0 pressuposto de
natureza, de lei natural como principia fundador de uma economia. A economia nunca constitui mais que wna dimensao em configura<;6es hist6ricas sucessivas.
- Enfim, depois de 18, 0 liberalismo e rejeitado
- pelo prolongamento de uma economia de guerra e dos seus metodos de planifica<;ao;
- pelo desenvolvimento de uma Welfare economy que parece teorizar
e justificar em novas bases as pniticas bismarckianas (ou peIo menos sua
(... ]).
- [p. 25] enfim pelo desenvolvimento do principio de wna politica
de pleno emprego e de wn intervencionismo de Estado.
Em suma, uma economia dos equilibrios (... 1.
Tudo isso constitui wn peso enorme, assumido por sua vez pelo socialismo. Ja houvera tentativas de Ievanta-Io (Lujo Brentano). Havia tambern instrumentos te6ricos (austriacos). Mas 0 que e interessante eque a Escola de Friburgo roo desenvolveu simplesmente wna teoria economica,
nem mesmo uma doutrina. Ela repensou toda a relac;ao economia e politica, toda a arte de governar. E por wn born motivo: e que ela teve de se engalfinhar com urn fenomeno hist6rico consideravel. De fato, 0 nazismo roo
foi simplesmente a acumula<;ao e a cristaliza<;ao de todos os nacionalismos,
dirigismos, protecionismos, planifica<;6es, que haviam subjugado 0 liberalismo... (jim do ms.)

1. Bernard Berenson (1865-1959), colecionador, perito e cntico de arte americana de origem lituana, especialista na pintura da
Renascen.;a italiana. Autor de: The Italian Painters ofthe Renaissance, Londres, Phaidon Press, 1953; Drawings of the Florentine Painters, Chicago, University of Chicago Press, 1970; e de urn liVIO de
memorias, Sketch for a Self-Portrait, Nova York, Pantheon, 1949.
2. A cita.;ao, como M. Foucault precisa, tern urn carMer bern
livre. 0 manuscrito traz simplesmente: "Berenson: destrui.;ao atomica, invasao estatal."
3. Eles sao nomeados mais abaixo, nesta mesma aula: von
Mises, Hayek (d. infra, nota 11).
4. Cf. Securite, Territoire, Population, aula de I? de fevereiro de
1978, p. 105.
5. M. Foucault, afinal, s6 tratara dos dois primeiros pontos na
seqiiencia deste curso. Cf., supra, aula de 10 de janeiro de 1979, pp.
27-30 as razoes que ele invoca para justificar a analise deles, condi~ao de inteligibilidade do terceiro ponto ("56 depois que soubermos 0 que era esse regime governamental chamado liberalismo e
que poderemos, parece-me, apreender que e a biopolitica"), e
sua observa.;ao, bern no inicio da aula de 7 de mar.;o de 1979 (d.
infra, pp. 25-7) "Gostaria de garanlir-lhes que, apesar de ludo, eu
tinha a inten.;ao, no come.;o, de lhes falar de biopolitica, mas, sendo as coisas como sao, acabei me alongando, me alongando talvez
demais, sobre neoliberalismo, e ainda por cima neoliberalismo
em sua forma alema."

°

°

°
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6. Ct., supra, p. 92.
7. Harry S. Truman (1884-1972), presidente dos Estados Unidos de 1945 a 1953.
8. john F. Kennedy (1917-1963), presidente dos Estados Unidos de 1961 a 1963.
9. Lyndon B. johnson (1908-1973), presidente dos Estados
Unidos de 1963 a 1969.
10. john Maynard Keynes (1883-1946), economista britlinico,
autor de A Treatise on Money, Londres-Nova York, Harcourt, Brace
& Co., 1930, e principalmente de The General Theory of Emplayment, Interest and Money, Londres, Macmillan & Co., 1936 / Theone generale de l'emploi, de ['interet et de la manna ie, tract. fro de J. de
Largentaye, Paris, Payot, 1942. Nessa obra, cuja publica<;ao marca
uma data essencial na hist6ria do pensamento economico ("revolw;ao keynesiana"), Keynes, enfrentando a problematica do subemprego e criticando notadamente a teoria do desemprego de A
C. Pigou (The Theory ofUnemplayment, Londres, Macmillan, 1933),
explicava a crise atual do capitalismo pela baixa cia eficacia marginal do capital e pela taxa de juros demasiado elevada, que acarre-

tava uma queda dos investimentos. Essa analise levou-o a preconizar a intervenc;ao dos pacieres publicos tendo em vista assegurar
o pleno emprego, com medidas que favorecessem 0 consumo
(abandono do padrao ouro, aumento dos investimentos privados
e publicos). A visao "microeconomica" tradicional, baseada na intera~ao entre pre~os e salanos, devia ser assim substituida por
uma visao "macroeconomica" baseada nas rela~6es entre agregados, ou "quantidades globais", que podiam ser influenciados pela
politica economical como a renda nacional, 0 consumo totat os
volumes de poupan~a e de investimento. Nomeado subgovernador do Banco da Inglaterra, Keynes participou da conferencia de
Bretton Woods, em 1944, que levou acria~ao do Fundo Monetario
Intemacional e do Banco Intemacional para a Reconstru~ao e 0
Desenvolvimento Economico (BIRD).
11. Ludwig Edles von Mises (1881-1973). Depois de estudar
direito na Universidade de Viena, voltou-se para a economia politica sob a influencia de C. Menger e de seus discipulos, F. von
VVieser e E. von Bbhm-Bawerk (a "Escola Austriaca"). Funda com
Hayek, em 1927, 0 Ostemichisches Institut fUr Konjunkturforschung,
em Viena. Nomeado em 1934 para 0 Instituto Universitario de Altos Estudos Intemacionais em Genebra, parte para Nova York em
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1940. Ensina como "visiting professor" na Universidade de Nova
York, de 1945 a 1973. Obras principais: Die Gemeinwirtschaft, Untersuchungen uber den Sozialismus, lena, G. Fischer, 1922 / Le SOClalisme. Etude economique et sociologique, trad. do alemao para 0 fro por
P. Basher, A. Terrasse e F. Terrasse, prefacio de F. Perroux, Paris, Librairie de Medicis, 1938, em que demonstra que, na ausencia de
urn mercado para os fatares de produ~aa, estes naa padiam ser racionalmente distribuidos aos estabelecimentos industriais e, por
conseguinte, uma economia planejada nao podia funcionar" (M.
Polanyi, La Logique de la liberte, introd. e trad. fro de Ph. Nemo, Paris, PUF, "Libre <'change", 1989, p. 161); Liberalismus, lena, G. Fischer, 1927; Nationalokonomie, Theorie des Handelns und Wirtschaftens, s.1., Editions Union, 1940; Human Action: A treatise on economics, Yale University Press, 1949; 3~ ed. revista e corrigida, Chicago, Contemporary Books, Inc., 1966 / I:Action humaine, trad. fro R.
Audouin, Paris, PUF, "Libre echange", 1985.
12. Ct. infra, aula de 7 de fevereiro de 1979, p. 172, nota 24.
13. Sobre essa corrente de pensaIJl.ento, d. notadamente FA. Kunz, L'Experience neo-liberale allemande dans Ie contexte international des idees, tese de doutorado em ciencias politicas, Universidade de Genebra, Lausanne, lmprimerie centrale, 1962, e sobretudo F. Bilger, La Pensee economique liberale de l'Allemagne contemporaine, Paris, Librairie Generale de Droit, 1964, e J. Fran~ois-Poncet,
La Politique economique de l'Allemagne occidentale, Paris, Sirey, 1970;
obras amplamente utilizadas por M. Foucault, como atestam suas
notas preparat6rias.
14. Programa de reconstrw;;ao europeia (European Recavery
Program) proposto em 1947 pelo secretario de Estado americana
G. Marshall, adotado em 1948 por 16 paises da Europa Ocidental.
15. 0 Conselho Nadonal da Resistenda (CNR) havia sido
constituido na primavera de 1943 para unificar os diversos movimentos de Resistencia, politicamente divididos. Foi presidido por
Jean Moulin, depois por Georges Bidault. "Todos, em sua reuniao
plenaria de 15 de man;o de 1944, se p_useram de acordo ~ar~ p~r
manecer unidos depois da Liberta~ao. A Carta da ReslstenCla,
que resultou dessas delibera~6es, discutida e aprovada pelos diversos agrupamentos que compunham 0 CNR, continha urn programa social e economico ousado. Entre outras refonnas, ela reclamava 'urn plano completo de seguridade social, visando assegurar a todos os cidadaos os meios de existencia, no caso em que
H
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sejam incapazes de abte-Ios pelo trabalho, com gestao por parte dos representantes dos interessados e do Estado'" (H. G. Galant, Histoire politique de la securiti sociale jran9aise, 1945-1952,
Paris, Librairie A. Colin, "Cahiers de la Fondation nationale des

sciences poliliques", 1955, p. 24). Cf., infra, aula de 7 de mar,o
de 1979, p. 291, nota 25, sobre 0 plano frances de seguridade social de 1945.
16. Conslituido em 19 de dezembro de 1947, esse Conselho
Cientifico (wissenschaftliche Beirat) era composto metade por representantes da Escola de Friburgo (IN. Eucken, F. Bohm, A. Miiller-Armack, L. Miksch, A. Lampe, O. Veit...), metade por representantes das doutrinas crista-social, como 0 jesuita O. von NellBreuning, e socialista, como K. Schiller, G. Weisser, H. Peter.
17. Citado por F. Bilger, La Pensee economique liberale de I'Allemagne contemporaine, op. cit., p. 211. Cf. Der wIssenschajtllche Bezrat
beim Bundeswirtschaftsministerium, Gottingen, Schwartz, 5 vals.,
1950-1961.
18. Controlador-geral das Finan,as de 1774 a 1776, no reinado de Luis XVI, Turgot, em conformidade com .a doutrina dos ec,onomistas e dos fisiocratas, havia decretado a liberdade de comer-

cio de cereais (decreto de setembro de 1774) (ef. G. Weulersse, La

Physiacratie saus Ie ministere de Turgot et de Necker (1774-1781). Poitiers, Impr. du Poitou, 1925; reed. PUP, 1950). Cf. F. Bilger, ap. Clt.,
p. 215: "[...] ainda que Erhard nao tenha sido urn homem de partido, foi

0

Turgot de uma doutrina economica".

19. Ludwig Erhard (1897-1977). Assistente, depois diretor ~o
Instituto de Observac;ao Economica da Escola Supenor de Comercio de Nuremberg,. manteve-se distante do nazismo durante 0 III
Reich e se consagrou as suas pesquisas economicas. Dirigiu a administrac;ao da economia da bizona a partir de fevereiro de 1948.
Deputado democrata-cristao, contribui~ em gr~nde medi~a pc:rra

a adesao da CDU (Christlich-Demakratzsche-Unzan) aos pnnclplOs
da "economia social de mercado". Em 1948, na decima quarta
reuniao plenaria do Conselho Economico, ele. havia trac;ad~ .as
grandes orientac;6es da sua polftica fu~a (pnmado da pohttc?
monetana e da polftica de crescirnento, alinhamento dos prec;os a
oferta de mercadorias, distribuic;ao equitativa e gradual da progressao do bem-estar). Foi escolhido ministro da Economia por
Adenauer em 1951 e e considerado 0 pai do "milagre economico
(Wirtschaftswunder) alemao". Cf. J. Fran,ois-Poncet, La Palitique
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economique de I'Allemagne occidentale, ap. cit., pp. 74-5. Sobre seus
conselheiros neoliberais, ef. N. Pietri, L'Allemagne de I'Ouest (19451969), SEDES, 1987, pp. 44-5; D. L. Bark e D. R. Gress, Histaire de
I'Allemagne depuis 1945, Paris, R. Laffont, "Bouquins", 1992, pp.
199-200. Cf. sua obra principal, Wahlstand fUr aile, Dusseldorf,
Econ Verlag. 1957/ La prasperitl! pour taus, trad. fro F. Briere, prefacio de J. Rueff, Paris, PIon, "Tribune libre", 1959; e Deutsche Wirtschajtspalitik, der Weg der sanalen Marktwirtschajt, Frankfurt, Knapp,
1962/ Une palitique de I'abandance (coletanea de arligos e discur505,1945-1962), trad. fro L. Mozere, Paris, R. Laffont, 1963.
20. A decima quarta reuniao plenana do Conselho Economico foi realizada em 21 de abril, e nao 28, como diz Foucault, a partir de F. Bilger, La Pensee ecanamique liberale..., p. 211.
21. Rede vor der 14. Vollversammlung des Wmschaftsrates

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes am 21. April 1948 in Frankfurt/Main. Discurso reproduzido in L. Erhard, Deutsche Wirtschaftspalitik, op. cit., e in W. StUtzel et al., org. Grundtexte zur Sanalen
Marktwirtschaft· Zeugnisse aus zweihundert Jahren ordnungspolitischer Diskussion, Bonn-Stuttgart-Nova York, Ludwig-Erhard-Sliftung. 1981, pp.39-42.
22. Ibid. (Grundtexte), p. 40: "Wenn auch nicht im Ziele vollig
einig.. so ist doch die Richtung klar, die wir einzuschlagen haben

- die Befreiung von der staatlichen Befehlswirtschaft, die aile
Menschen in das Entwiirdigende loch einer alles Leben tiberwuchemden Biirokralie zwingt r...]" Trad. fro F. Bilger, La Pensee ecanamique liberale..., p. 211 ("a libertac;ao da economia das injunc;6es
estatais").

23. Ibid.: liEs sind aber weder die Anarchie noch der Termitenstaat als menschliche Lebensfonnen geeignet. Nur wo Freiheit
und Bindung zum verpflichtenden Gesetz werden, findet der
Staat die sittliche Rechtfertigung,. im Namen des Volkes zu sprechen und zu handeln." Trad. fro F. Bilger, lac. cit. Conviria traduzir
Tennitenstaat por "Estado de cupins", expressao ja empregada por
W. Ropke em 1944, em Civitas Humana (ef. infra, p. 171, nota 21),
a prop6sito do "perigo coletivista", p. 26: "Esse Estado de cupins
que vemos surgir nao destr6i somente todos os valores e conquistas do progresso que, ap6s uma evoluc;ao de tres milenios, consti-

tuem 0 que chamamos com orgulho de civiliza,ao ocidental, [... J
mas principalmente tira da vida do individuo seu verdadeiro sentido, que reside unicamente na sua liberdade [... J"
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24. Luigi Einaudi (1874-1961): professor de economia polftica
em Turim e Milao. Sua oposi\ao ao fascismo e seu apego ao liberalfsmo fo~aram-no a emigrar para a Sui,a (1943-44). Govemador
do Banco da Italia (1945), deputado (1946), depois ministro das Finan,as (1947). Foi eleito presidente da Republfca (1948-1955). ct.
as suas Lezioni di politica economica, Turim, G. Emaudi, 1944.
25. ct. Max Weber, Die protestantische Ethik und der "Geist" des
Kapitalismus (1905), in Gesammelte Aufsiitze zur Religionssoziologie,
Tiibingen, J. C. B. Mohr, 1920, vol. I, pp. 1-236/ I:Ethique protestante et l'Esprit du capitalisme, trad. fro J. Chavy, Pans, PIon, 1964;
novas tradu\6es francesas de 1. Kalinowski, Paris, Flammanon,
"Champs", 2000, e j.-P. Grossein, Paris, Gallimard, "Bibliotheque
des sciences humaines" 2003.
26. Cf. Securite, Territoire, Population, aula de 11 de janeiro de
.
1978, pp. 17 e 27, n. 26.
27. M. Foucault naG faz roais referenda a Fichte na conhnua\8.0 do curso. Ele 0 menci~na, no entanto, :,as P?l9-nas do manuscrito correspondente ao fim desta aula, nao utihzadas por ele, a
proposito da Zollverein (ef. supra, nota*, p. 127).
..
.
28. Essa data de 24 de junho de 1948, que conslllUl efellvamente uma virada decisiva na hist6ria da Alemanha do pes-guerra (Erhard, com autoriza\ao do Conselho Economico, suprirniu
todD cantrcle de pre\os sem pedir 0 cons:,.ntimento previo d?s govemos militares), deve ser posta em rela<;ao com a de 18 de Junho,
o "dia D", que assinala, gra<;as a reforma m?~et.iria (cri.a<;ao do
Deutsche Mark), a primeira etapa - e a condi<;ao determmante. desse processo de transforma<;ao (d. D. L. Bark e D. R. ~r~ss" HIStoire de /'Allemagne depuis 1945, op. cit., pp. 191-4; N. Pletn, LAllemagne de l'Ouest, op. cit., pp. 46-8). Como escreve Erhard~ a "grande oportunidade da Alemanha", em meados de 1948, fm "a reforrna monetaria que devia ser acompanhada por ~ma reforma ~co
nomica" (Wohlstand fUr aile, op. cit., p. 21/ trad. Cll., p. 13). A If! de
24 de junho de 1948 tern alias 0 no~e de "lei sobre os pt;~c~pios
de gestao e a polftica de pre<;os dep01~ da reforma moneta~a (ct.
G. Schneilin e H. Schumacher, EconomIe de /'Allemagne depUlS 1945,
Paris, A. Colin, 1992, p. 24; J. Fran,ois-Poncet, La Politique economique..., pp. 71-3). Esse ponto e tanto mais importante uma.vez que
a estabilidade monetaria representa, no prograrna ordoliberal, 0
prindpio maior, depois do prindpio.fundan:e~tal (/I~ealiza<;ao de
urn sistema de pre<;os de concorrenCla perfelta ). Cf. mfra, aula de
14 de fevereiro de 1979, p. 190.
I
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29. Churchill, derrotado nas elei,oes de 1945, foi sucedido
por C. R. AttIee, lider do Partido Trabalhista desde 193? Seu governo (1945-1951) foi marcado por uma forte mterven,ao do Estado
na econornia (nacionaliza<;6es, plano de austeridade, seguridade
social).
30. Sobre essa greve geral, ef. L. Erhard, Wahlstand fUr aile, pp.
24-32 / trad. cil., pp. 15-22.
31. Oswald von Nell-Breuning (1890-1991), s.j., membro do
Conselho Cientifico do ministerio da Economia de 1948 a 1965.
Te6rico de urn "socialismo autenticamente cristao", com base nas
enciclicas sociais dos papas Leao XIII e Pio XI (ele foi 0 redator
da enciclica Quadragesimo Anno (15 de maio de 1931): ef. o. von NellBreuning. Die saziale Enzyklika. Erliiuterungen zum Weltrnndschrelben Papst Pius' XI. iiber die gesellschaftliche Ordnung, Colonia, Hermann, 1932); ele acabava de publicar: Gesellschaftsordnung. Wesensbild und Ordnungsbild der menschlichen Gesellschaft, Nuremberg-Bamberg-Passau, Glock & Lutz, 1947, e (em colabora,iio
com H. Sacher), Beitriige zu einem Worterbuch der PaUtik, Heft 2:
Zur christlichen Staatslehre, Friburgo em Brisgau, Herder, 1948, assirn como varias artigos (sabre a justi<;a salarial, a conceito de proletariado, etc.) prolangando a ensino da enciclica Quadragesimo
Anno. "I...] Convencido da justi<;a intrinseca do socialisma, afinnava que 0 homem modemo nao podia ter uma vida satisfat6ria se
nao participasse da dire<;ao da empresa em que trabalhava, a que
nao significava apenas a co~gestao mas, no curto praza, 0 controIe sindical de toda a industria privada" (D. L. Bark e D. R. Gress,
Histoire de /'Allemagne..., p. 145); ef. F. Bilger, La Pensee economique
liberale..., pp. 248-53 (sobre a combina<;aa de concorrencia e organiza<;ao corporativa preconizada por Nell-Breuning). Sua (muito
relativa) "adesao" se exprirne, notadamente, no artigo "Neoliberalismus und katholische Soziallehre", in P. M. Boarman, org., Der
Christ und die soziale Marktwirtschaft, Stuttgart-Colonia, Kohlhammer, 1955, pp. 101-22.
32. Foi na Johann-Wolfgang-Goethe-Universitat de Frankfurt, e naa em Munique, que Oswald von Nell-Breuning acumulou diversos cargos de ensino a partir de 1948.
33. Theodor Blank (1905-1972), deputado CDD, ex-dirigente
sindical cat6lico. Em 26 de outubro de 1950, Adenauer confiou-lhe
a dire<;ao do que viria a ser 0 ministerio da Defesa, com 0 titulo de
"conselheiro-geral do chanceler federal encarregado dos assuntos
ligadas ao aumento das for<;as aliadas".
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34. Cf. F. Bilger, La Pensee economique liberale..., p. 211: "Sindicalista cristao, vice-presidente do sindicato dos mineiros, acabava de tomar conhecimento das obras cia Escola de Friburgo e havia admitido que a ordem liberal constituia uma altemativa valida
ao capitalisrno e ao planismo, que ele tambem rejeitava."
35.9-11 de maio de 1946: primeiro congresso do SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands). Nele Schumacher foi confirmada na presidencia.

36. Ver os textos citados por F. Bilger, La Pensee economique liberale..., p. 271.
37. Karl Schiller (1911-1994), professor de economia da Universidade de Hamburgo, foi membra do parlarnento hamburgues
pelo SPD (1949-1957), reitor da universidade local (1958-1959),

depois senador encarregado cia economia em Bedim Ocidental
(1961-1965), deputado no Bundestag (1965-1972) e ministro federal cia Economia (ver nota seguinte). Foi nomeado em 1947 para 0
Conselho Cientifico cia administra~ao economica, fannada por
Erhard.
38. No governo da "grande coalizao" que reunia 0 CDU/CSU
e 0 SPD, formado pelo chanceler cristao-democrata Kiesinger em
dezembro de 1966. Exerceu essa fun\ao ate 1972 (acumulando as
pastas da Economia e das Finan\'as de 1971 a 1972). Sobre a sua
politica economica, d. D. 1. Bark e D. R. Gress, Histoire de l'Allemagne..., pp. 584-6.
39. K. Schiller, Sozialismus und Wettbewerb, Hamburgo, Verlagsges. deutscher Konsumgenossenschaften, 1955.
40. "Em 1953, ele havia forjado, a prop6sito da economia social de mercado, uma expressao que definia os retoques que os social-democratas podiam fazer: 'Concorrencia tanto quanta possivel, planifica\,30 tanto quanto necessario' (d. [H.] Korner et al.,
Wirlschajtspolitik, Wissenschajt und politische Aufgabe, Bema, Paul
Haupt, 1976, p. 86)" (D. L. Bark e D. R. Gress, Histoire de l'Allemagne..., pp. 428-9). Foi durante uma sessao do SPD sobre a politica economica realizada em Bochum, em fevereiro de 1953, que
ele formulou esse celebre slogan. A f6rmula e retomada no prograrna do SPD em 1959 (d. a nota seguinte; D. L. Bark e D. R. Gress,
ibid., p. 430). Cf. F. Bilger, La Pensee economique liberale..., prefacio
de D.Villey, p. XN, e pp. 257-8.
41. Reunido em congresso extraordimirio de 13 a 15 de novembro de 1959 em Bad Godesberg, 0 SPD adotou por uma maio-

-
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ria de 324 votos contra 16 0 "programa de principio" (Grundsatzprogramm) que, rompendo com a inspira,ao marxista do programa
de Heidelberg (1925), assinalava uma virada decisiva na linha do
partido.
42. "A propriedade privada dos meios de prodU\,30 merece a
prote\,3o e 0 incentivo, desde que nao impe\,a a institui\30 de uma
ordem social equitativa. Pequenas e medias empresas eficazes merecem ser consolidadas para que possam se afirmar no plano economico diante das grandes empresas" (Programme fondamental du
Parti social-democrate allemand, trad. fro oficial publicada pelo SPD,
Bonn, [s.d.], p. 21; citado por D. L. Bark e D. R. Gress, Histoire de
I'Allemagne..., p. 430). Cf. F. Bilger, La Pensee economique liberale...,
p. 273, que remete aqui ao artigo de W. Kreiterling, "La social-ctemocratie revise sa doctrine", Documents. Revue des questions allemandes, 1959, pp. 652 sS.
43. "Vma economia totalitaria ou ditatorial destr6i a liberdade. Epor isso que 0 Partido Social-Democrata alemao aprova uma
economia livre de mercado onde quer que a concorrencia se afirme. Contudo, quando os mercados sao dominados por individuos
ou gropos, e necessario tomar medidas mUltiplas para preservar a
liberdade na economia. A concorrencia em toda a medida do possIvel - a planifica\'ao tanto quanto necessario" (Programme fondamental..., op. cit., p. 11; D. L. Bark e D. R. Gress, IDe. cit.). 0. F. Bilger, lac. cit.
44. Kurt Schumacher (1895-1952): deputado no Reichstag
entre 1930 e 1933, presidente do SPD de 1932 ate a interdi,ao do
partido, urn ano depois, passou dez anos em campo de concentra\'03.0 no regime nazista. Em 1945, restabelece em Hanover a sede
do SPD ressuscitado, declarando: "Ou conseguiremos fazer da
Alemanha urn pais socialista no dominio economico e democratico no dOmInio politico, ou deixaremos de ser urn povo alemao"
(citado por D. L. Bark e D. R. Gress, op. cit., p. 188).
45. Cf. F. Bilger, La Pensee economique liberale..., p. 275: "Em
fins de 1961, 0 professor Schiller foi chamado par Willy Brandt
para as fun\'oes de 'Wirtschaftssenator' [senador economico, isto
e, ministro da Economia] em Bedim Ocidental, e considerava-se
que ele se tornaria ministro da Economia num eventual governo
federal socialista. Em suas novas fun\,oes, Schiller aplicou sistematicamente _uma polftica liberal, e urn dos seus ultimos discursos
numa sessao 'economica' do SPD em Essen, em outubro de 1963,
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provocou verdadeira sensa~ao em teda a Alemanha, pela afinna~ao extremamente clara cia sua adesao a economia de mercado e
pela rejeic;ao categ6rica cia planificac;ao, mesmo que pOlleD rigida."
46. Karl Herbert Frahm Brandt, dito Willy Brandt (1913-1992).
Deputado pelo SPD no Bundestag de 1950 a 1957, prefeito de Berlim Ocidental de 1957 a 1966, tomou-se em 1966 rninistro dos Ne-

g6cios Estrangeiros no govemo de coalizao de Kiesinger e foi eIeito chanceler em 1969.
47. Thomas Hobbes (1588-1679), Leuiathan, Londres, A. Crooke, 1651/ trad. fro F. Tricaud, Paris, Sirey, 1971. [Ed. bras.: Leuiatii,
Sao Paulo, Martins Fontes, 2003.]
48. john Locke (1632-1704), Two Treahses a/Government, escritos por volta de 1680-1683, publicados em 1690 (Londres, A.
Churchill); 0 primeiro tratado foi traduzido em frances por F. Lessay (PUP, 1998), 0 segundo por D. Mazel (Amsterdam, 1691), j.
Fyot (pUP, 1953), B. Gilson (Vrin, 1967) e j.-F. Spitz (pUP, 1994).
49. Cf. a obra de L. von Mises, Die Gemeinwirtschaft, Untersuchungen tiber den Sozia/ismus, op. cit. [supra, p. 130, nota 11].
50. Cf. Securite, Territoire, Population, aulas de 29 de marc;o e 5
de abril de 1978.
51. Cf. supra, aula de 10 de janeiro de 1979, p. 37, nota 18.
52. Erich Honecker (1912-1994), nomeado primeiro-secretario em 1971, depois da retirada de Walter Ulbricht.
53. Na continuidade dessas analises, M. Foucault concebeu
em 1983 um projeto de "livro branco" sobre a politica socialista:
"as socialistas tem uma problematica do govemo ou tern apenas
uma problematica do Estado?" (citado por D. Defert, "Chronologie", DE, I, p. 62). Afora as leituras feitas entao por Foucault (jaures, Blum, Mitterrand), esse projeto, parece, nao foi ah2m de uma
pasta com recortes de jomal.
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o neoliberalismo alemtio (II). - Seu problema: como a liberdade economica pode ao mesmo tempo fundar e limitar 0
Estado? - Os te6ricos neoliberais: W Eucken, F. Bohm, A. Muller-Annack, F. von Hayek. - Max Weber e 0 problema da racionalidade irracional do capitalismo. As respostas da Escola
de Frankfurt e da Escola de Friburgo. - 0 nazismo como campo de adversidade necessario adefinifao do objetivo neoliberal.
- Os obstticulos apolitica liberal na Alemanha desde 0 seculo
XIX: (a) a economia protecionista segundo List; (b) 0 socialismo de Estado bismarckiano; (c) a implantafao, durante a Primetra Guerra Mundial, de uma economia planificada; (d) 0 dirigismo de tipo keynesiano; (e) a politica economica do nacional-socialismo. - A critica neoliberal do nacional-socialismo a
partir desses diferentes elementos da hist6ria alema. - Conseqii.encias te6ricas: extensiio dessa mtica ao New Deal e aos
pIanos Beveridge; dirigismo e crescimento do poder estatal; a
massificafiio e a unifonniza¢o, efeitos do estatismo. - 0 que
estd em jogo no neoliberalismo: sua novidade em relafiio ao liberalismo cIdssico. A teotia da concorrencia pura.
Costaria hoje de tentar terminar 0 que eu havia come,ado a lhes dizer a proposito do neoliberalismo alemao do
pos-guerra, esse neoliberalismo de que somas contemporaneos e no qual estamos de fato implicados.
Procure! lhes mostrar, voces se lembram, qual havia
side 0 problema colocado no seculo XVIII pela questao do
mercado. 0 problema era, de fato: como, no interior de urn
Estado dado, cuja legitimidade, bern entendido, nao podia
ser posta em questao, pelo menos a partir dai, como era
possivel abrir espa,o para uma liberdade de mercado que
era historicamente, que tambem era juridicarnente, uma
coisa nova, na medida em que, no Estado de policia tal como
funcionava no seculo XVIII, a liberdade se definia apenas
como liberdade de privilegios, liberdade reservada, liberda-
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de ligada a urn estatuto, liberdade ligada a uma profissao,
liberdade ligada a uma concessao do poder, etc.? Liberdade de mercado como liberdade de deixar fazer [laissez faire], como, entao, ela era possivel no interior de urn Estado
de policia? Era esse 0 problema, e a resposta dada pelo seculo XVIIL voces se lembram, era afinal muito simples e
consistia em dizer: 0 que vai abrir espa<;o [para], 0 que vai
possibilitar inserir uma liberdade de mercado no interior
da razao de Estado e no interior do funcionamento do Estado de policia .0 simplesmente que esse mercado, entregue assim a si mesmo, esse mercado regido pelo laissez-faire, vai ser urn principio de enriquecimento, de crescimento
e, por conseguinte, de poder para 0 Estado. Alcan<;ar mais
Estado corn menos govemo: era essa, em suma, a resposta

do seculo XVIII.
o problema que se colocou para a Alemanha em 1945,
na verdade em 1948, precisamente, se nos referirmos aos
textos e as decis6es de que Ihes falava na ultima vez, era
evidentemente urn problema muitissimo diferente e inverso (.0 0 que eu procurava explicar a voces na Ultima vez). 0
problema era 0 seguinte. Supondo, atrevo-me a dizer, urn
Estado que nao existe; supondo a tarefa de fazer urn Estado existir; como legitimar, de certo modo antecipadamente, esse Estado futuro? Como tomo.-Io aceito.vel a partir de
uma liberdade economica que vai, ao mesmo tempo, assegurar a sua limita<;ao e Ine permitir existir? Era esse 0 problema, era essa a questao que eu havia procurado delimitar na Ultima vez e que constitui, digamos assim, 0 objetivo
primeiro, historica e politicamente primeiro, do neoliberalismo. Agorae preciso examinar urn pouco mais a fundo a
resposta. Como a liberdade economica pode ser ao mesmo
tempo fundadora e limitadora, garantia e cau<;ao de urn
Estado? Isso, evidentemente, requer a reelabora<;ao de certo mimero de elementos fundamentais na doutrina liberal
- nao tanto na teoria economica do liberalismo quanta no liberalismo como arte de govemar OU, se voces quiserem, como doutrina de govemo.

AULA DE 7 DE FEVEREIRO DE 1979

141

Bern, vou quebrar urn pouco os meus ho.bitos e vou
!hes dizer duas ou tres palavras sobre a biografia das pessoas que estiveram em tomo do futuro chanceler Erhard, os
que programaram essa nova polftica economica, essa nova

maneira de articular economia e politica que caracteriza a
RepUblica Federal alema contemporanea. Quem eram essas pessoas? Nessa comissao cientifica de que !hes falei e
q~e havia sido reunida por Erhard em 1948, havia urn certo
nu?,ero de pessoas, sendo as principais delas primeiro alguem que se chamava Walter Eucken', que era economista
de profissao, discipulo no inicio do seculo XX de Alfred Weber, irmao de Max Weber. Eucken havia sido nomeado professor de economia politica em Friburgo em 1927, e foi 10.
que travou conhecimento com Husserl', que entrou em
cantata corn a fenornenologia, que conheceu certo numero

de juristas que acabaram sendo tao importantes na teoria
do direito na Alemanha do seculo xx, juristas esses tambern com no<;6es de fenomenologia e que tentavam reelab~.)far uma teoria do direit~ que escapasse tanto das injun<;oes do histonclsmo do seculo XIX quanta da concep<;ao
formalista, axiomatica, estatal de Kelsen'. Esse Eucken havia escrito em 1930, [19133, nao sei mais em que data, urn
_go, que teve naquele momento grande repercussao, COntra a eventual aplica<;ao dos metodos keynesianos na Alemanha p~a resolver a crise', metodos keynesianos que,
como voces sabem, eram nessa epoca preconizados na Ale-

manha seja por gente como Lautenbach', seja por gente
como 0 doutor Schacht". Eucken permanece calado durante 0 periodo nazista'. Continua como professor em Friburgo. Em 1936, ele funda uma revista que se chama Ordo" e
em 1940 publica urn livro com 0 titulo urn tanto paradoxal
de Grundlagen der Nationaliikonomie", quando na realidade
nao .0 de economia nacional que 0 livro trata, mas justamente de algo fundamentalmente, doutrinaImente, politicamente oposto a economia nacionaI. Ii ele que constitui,
ao redor dessa revista Ordo, que ele dirige, aquela escola de
economistas chamada Escola de Friburgo ou, ainda, os "ordo-
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liberais".

Eele, portanto, urn dos conselheiros e, sem duvi-

da, 0 principal dos conselheiros cienti£icos que Erhard'" havia reunido em 1948. Eucken esta portanto nessa comissao.
TamMm esta Franz Bohm", justamente urn daqueles juristas de Friburgo, fenomenologista de forma<;ao, em todo
caso alguem que foi ate certo ponto discipulo de HusserL
Esse Franz Bohm vai ser mais tarde deputado no Bundestag
e, ate os anos 1970, tera uma influencia decisiva na politica economica da Alemanha. Ha igualmente, sempre nessa
comissao, Miiller-Armack", que e urn historiador da economia, professor creio eu em Friburgo" ([mas] nao tenho
certeza), e que escreveu em 1941 urn livro interessantissimo que tern 0 curiosa titulo de Genealogia do estilo economico", no qual ele procura justamente definir, fora do que I'
a teoria economica pura e a politica economica pura, algo
que seria de certo modo uma arte de governar economical

de governar economicamente, e que ele chama de estilo
economico". Esse Miiller-Armack I' que se tornara secretario de Estado de Ludwig Erhard quando ele for ministro
da Economia e sera urn dos negociadores do tratado de
Roma. Eis, com outros, alguns dos personagens dessa comissao cientffica.
Seria necessaria citar, na verdade, alem deles, certa nu-

mero de outras pessoas que tambem tiveram [urn papel importante]* nessa nova defini<;ao do liberalismo, da arte liberal de governar. Nao fizeram parte dessa comissao, mas foram de fato, pelo menos algumas delas, suas inspiradoras, a
principal delas sendo evidentemente Wilhelm Ropke", urn
economista do periodo de Weimar, que foi urn dos conseIheiros de Schleicher" e [teria sido] ministro de Schleicher
se Schleicher nao houvesse sido demitido em favor de Hitler no irucio de 1933. Esse Ropke tamMm I' antikeynesiano e I' obrigado a se exilar em 1933.Vai para Istambul'", instala-se em Genebra". E ai, por sinal, que fica ate 0 fim da
... M.E: tiveram uma importancia direta sobre
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carreira, e I' em 1950 que publica urn livrinho chamado
Orienta,do da polftica economica alemd"', prefaciado por Adenauer, que representa de certo modo 0 manifesto mais clafa, mais ~i~ples, mais incisivo dessa nova economia polftica. ConVlna acrescentar outros. Acrescento, acerca de Rop-

ke, que ele escreveu durante a guerra e logo depois da guerra uma especie de grande trilogia que 1', de certo modo, a
bibha, com os Grundlagen der Nationaldkonomie, desse ordoliberalismo, desse neoliberalismo, uma obra em tres valu-

mes, 0 primeiro dos quais tern 0 titulo de Gesellschajtskrisis
(A crise da sociedade)", termo cujo triste destino no vocabulario politico contemporiineo voces conhecem e que se referia explicitamente, I' claro, a Crise das ciencias europtias de
Husserl". Ha tambem Riistow';. Ha urn personagem evidente~ente importantissimo que tambi'm nao fez parte da
comIssao, mas cuja carreira, cuja trajet6ria foi afinal importantiss~ma na defini<;ao .do neoliberalismo contemporaneo.
E alguem que vern da Austria, urn austriaco, von Hayek".
VelO da Austria, veio do neoliberalismo, ernigra no momento do Anschluss ou pouco antes do Anschluss.Vai para a Inglaterra. Vai tambem para os Estados Unidos. Ele foi, manifestarnente, urn dos inspiradores do liberalismo americana
contempora.neo, ou do anarcocapitalismo, se preferirem, e

volta para a Alemanha em 1962, sendo nomeado professor
em Friburgo. Assim 0 circulo esta fechado.
Se eu lhes evoco esses pequenos detalhes biograficos, I'
por certo numero de raz6es. Primeiro, como voces veem,

0

problema que havia sido 0 da A1emanha em 1948, a saber:
como conseguir articular a legitimidade de urn Estado com
a liberda~e dos parceiros economicos, admitindo-se que a
segunda e que deva fundar a primeira, ou servir de caU<;ao a
primeira. E evidente que os que abordaram e tentaram resolver esse problema naquela epoca ja tinham dele uma antiga experiencia. E desde a Republica de Weimar" - cuja legJtlmldade estatal era incessantemente questionada e se
debatia no interior dos problemas economicos que voces
conhecem -, no pr6prio seio e na epoca dessa Republica de
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Weimar 0 problema jii estava posto, e jii e com ele que, desde os anos 1925-1930, gente como Eucken, Bohm, Ropke
tinha de se defrontar.
Evoquei igualmente algumas referencias biogriificas
para Ihes mostrar tarnbem uma coisa que mereceria ser estudada mais a fundo (pelos que se interessam pela Alemanha contemporanea). E a curiosa vizinhan<;a, como que 0
paralelismo, entre 0 que se chama de Escola de Friburgo ou
ordoliberais, e seus vizinhos, de certo modo, da Escola de
Frankfurt. Paralelismo nas datas, paralelismo tambem no
destino, jii que pelo menos uma parle da Escola de Friburgo foi, como a Escola de Frankfurt, dispersada e for<;ada ao
exilio. Mesmo tipo de experiencia politica e, tambem, mesmo ponto de partida, pois a meu ver ambas, a Escola de Friburgo e a Escola de Frankfurt, haviam partido grosso modo
de uma problemiitica, eu ia dizendo politico-universitiiria,
dominante na Alemanha do imcio do seculo XX e que podemos chamar de certo modo de weberianismo. Ou seja,
Max Weber", que serve de ponto de partida para ambas e
dele poderiamos dizer, para esquematizar de maneira driistica sua posi~ao, que funciona no inicio do seculo XX, na
Alemanha, como aquele que, em linhas gerais, deslocou 0
problema de Marx". Se Marx procurou definir e analisar 0
que poderiamos chamar, numa palavra, de l6gica contradit6ria do capital, 0 problema de Max Weber e 0 que Max Weber introduziu, ao mesmo tempo na reflexao sociologica, na
reflexao economica e na reflexao politica alema, nao e tanto 0 problema da 16gica contradit6ria do capital quanta 0
problema da racionalidade irracional da sociedade capitalista. Essa passagem do capital ao capitalismo, da l6gica da
contradir;ao a demarca<;ao entre 0 raciona! e 0 irradonal e,
a rneu ver e, mais uma vez, de maneira muito esquematica,
o que caracteriza 0 problema de Max Weber. E podemos dizer em linhas gerais que tanto a Escola de Frankfurt quanto a Escola de Friburgo, tanto Horkheimer'" quanto Eucken,
retomaram esse problema simplesmente em dois sentidos
diferentes, em duas dire<;6es diferentes, pois, de novo es-
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quematicamente, 0 problema da Escola de Frankfurt era
determinar qual poderia ser a nova racionalidade social que
poderia ser definida e formada para anular a irracionalidade economica. Em compensa<;ao, a decifra<;ao dessa racionalidade irracional do capitalismo, que tambem era 0 problema da Escola de Friburgo, gente como Eucken, Ropke,
e~c. vai procurar resolve-Ia de Dutra maneira. NaG procurarao encontrar, inventar, definir a nova forma de racionalidade social, mas definir, ou redefinir, ou reencontrar, a racionalidade economica que vai permitir anwar a irractonalidade
social do capitalismo. Logo, digamos assim, dois caminhos
inversos para resolver 0 mesmo problema. Racionalidade,
irracionalidade do capitalismo, nao sei. 0 resultado afinal
foi 0 seguinte: tanto uns como outros, como voces sabern,
voltaram para a Alemanha depois do exilio, em 1945, [19]47
- enfim, estou falando, e claro, dos que foram for<;ados ao
exIlio -, e a hist6ria fez que esses ultimos discipulos da Escola de Frankfurt se chocassem, em 1968, com a policia de
um govemo inspirado pela Escola de Friburgo, e, assim, se
dividiram entre urn campo e outro, porque foi finalmente
esse 0 duplo destino, ao mesmo tempo paralelo, cruzado e
antagonico, do weberianismo na Alemanha.
Se evoquei tambem os detalhes da carreira de gente que
inspirou a programa<;ao da politica neoliberal na Alemanha,
foi por uma terceira razao que e, evidentemente, a mais importante. E que a experiencia nazista esteve para eles no
proprio ceme da sua reflexao. Mas creio que podemos dizer
que, para a Escola de Friburgo, 0 nazismo foi, de certo modo,
a caminho de Damaseo" * epistemo16gico e polftico, au
seja, 0 nazismo foi para eles 0 que lhes permitiu definir aqui10 que chamarei de campo de adversidade que tinham de
definir e tinham de atravessar para atingir seu objetivo. Propondo uma aniilise simplesmente estrategica, isto e, nao
exaustiva do discurso deles, direi que, no fundo, eles tinham
1/

tres coisas a fazer:
* Entre aspas no manuscrito.
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Primeiro, definir urn objetivo. Esse objetivo, como vimos, como analisarnos na ultima vez 2'J, era fundar a legitirnidade de urn Estado a partir de urn espa~o de liberdade dos
parceiros economicos. Eis 0 objetivo. Foi esse 0 objetivo de
[19]48. Ja era, no lundo, 0 objetivo por volta dos anos 19251930, embora ainda fosse menos urgente, menos claro e
menos nitido.
Segundo, 0 que eles tinham de fazer era definir, nao simplesmente a serie de adversarios com os quais podiam se
chocar para alcan~ar esse objetivo, mas, no lundo, qual era
o sistema geral contra 0 qual podia se chocar esse objetivo
e a busca desse objetivo, isto e, 0 conjunto que vai do obstacwo ao inimigo e constitui, grosso nwdo, 0 campo de adversidade com 0 qual teriam de se haver.
E a terceira operac;ao, claro, era, para atravessar esse
campo de adversidade e atingir seu objetivo: como distribuir
ou redistribuir as recursos conceituais e tecnicos que eles ti-

nham a sua disposi~ao. Sao estes dois ultimos pontos dessa
analise "estrategica"* que eu·gostaria de elaborar urn pouco
hoje.
Como e que eles constituiram seu campo de adversidade, isto e, como eles encontraram a logica global do conjunto de obstaculos inimigos ou adversarios que tinham de
enfrentar? E al que a experiencia do nazismo foi, ereio eu,
muito importante. Claro, 0 pensamento liberal alemao, ainda que relativamente discreto, nao nasceu com a Escola de
Friburgo. Ha anos e anos gente como LUjo Brentano"', por
exemplo, ja tentava sustentar, manter os temas do liberalisrna classico numa atmosfera que, e evidente, naD the era
muito favoraveL Podemos dizer, de maneira muito esque-

matica, que havia na AJemanha desde praticamente 0 meado do seculo XIX e chegando sucessivamente ao palco da
historia, certo numero de obstaculos maiores, de criticas
.. M. Foucault precisa: entre aspas
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maiores ao liberalismo, a politica liberal. Aqui tambem, esquematizando muito:
Em primeiro lugar, 0 principio que praticamente foi
formulado em 1840 por List", de que nao pode haver, pelo
menos para a AJemanha, compatibilidade entre uma politica nacional e uma economia liberal. 0 fracasso da ZollvereinJ2 em constituir urn Estado alemao a partir de urn Iiberalismo economico era de certo modo a prova disso. E
List, os sucessores de List, estabeleceram como principio
que a economia liberal, longe de ser a formula geral universalmente aplicavel a toda politica economica, nao podia ser e na verdade naD era mais que urn instrumento hitico ou que uma estrategia nas maos de certo numero de
paises para obter uma posi~ao hegemonica e politicamente imperialista sobre 0 resto do mundo. Em termos claros
e Simples, 0 liberalismo nao e a forma geral que toda politica economica deve adotar. 0 liberalismo e simplesmente a politica inglesa, e a politica da domina~ao inglesa. E
tambem, de maneira geral, a politica adaptada a uma nac;ao maritima. Nessa medida, a Alemanha, com sua historia, com sua posi~ao geogrMica, com todo 0 conjunto de
injun~6es em que e colhida, nao pode adotar uma politica
economica liberal. Ela necessita de uma politica economica protecionista.
Em segundo lugar, 0 segundo obstaculo, ao mesmo
tempo teorico e politico, que 0 liberalismo alemao havia encontrado no fim do seculo XIX era 0 socialismo de Estado
bismarckiano: para que a nac;ao alema existisse em sua unidade, nao era necessario simplesmente que ela fosse protegida contra 0 exterior por uma politica protecionista, era
necessario alem disso que, no interior, tudo 0 que pudesse
comprometer a unidade nacional fosse dominado, jugulado, e, de modo geral, era preciso que 0 proletariado, como
amea~a a unidade nacional e a unidade estata!, fosse efetivam!"nte reintegrado no seio do consenso social e pOlitico. E esse, em linhas gerais, 0 tema do socialismo de Esta-
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do bismarckiano. Segundo obst:kulo portanto a uma politica liberal.
o terceiro obstaculo, foi, e claro, a partir da guerra, 0 desenvolvimento de uma economia planificada, isto e, aquela
tecruca, que a Alemanha havia sido fon;ada a adotar por sua
situa<;iio durante a guerra, [que consistia em] organizar uma
econornia centralizada em tomo de urn aparelho adrninistrativo que tomava 0 essencial das decisoes na ordem da
economia, atribuindo os recursos raros, estabelecendo 0 nivel dos pre<;os e garantindo 0 pleno emprego. Economia
planificada de que a Alemanha niio saiu no fim da guerra,
ja que essa planifica<;iio foi retomada em seguida tanto pelos govemos socialistas como pelos govemos niio socialistas. Praticamente desde Rathenau" ate 1933, a Alemanha
viveu numa econornia que em todo caso tinha a planificac;ao, a centralizac;ao economica como forma, se nao constante, pelo menos recorrente.
Enfim, 0 quarto obstaculo, chegado mais recentemente a cena hist6rica daAlemanha, foi 0 dirigismo de tipo keynesiano. De aproximadamente 1925, [...]' a 1930, os keynesianos alemiies, como por exemplo Lautenbach", movem
ao liberalismo 0 tipo de criticas que os keynesianos Ihe movern em geral e propoem urn certo numero de interven<;oes
do Estado sobre os equilIbrios gerais da economia. De sorte que se tinham, desde antes da tomada do poder pelos
nazistas, quatro elementos: economia protegida, socialismo
de Estado, econornia planificada, interven<;oes de tipo keynesiano; quatro elementos que constituiam verdadeiros ferrolhos contra uma politica liberal. E era em tomo desses
quatro ferrolhos que toda uma serie de discussoes havia sido
travada desde 0 fim do seculo XIX pelos poucos partidanos
do liberalismo existentes na Alemanha. 13 de certo modo
essa especie de heran<;a dispersa, essa serie de discussoes
que os neoliberais alemiies viio herdar.
,. Uma ou duas palavras inaudiveis.

AULA DE 7 DE FEVEREIRO DE 1979

149

Sei que estou caricaturando a situa<;iio e que, na verdade, entre esses diferentes elementos niio havia descontinui~ade, mas uma especie de passagem continua, de rede continua. FOl-se nat;Iralmente da economia protegida it econorma de asslstenCla. A planifica<;iio tipo Rathenau, por
exemplo, fO! mms ou menos reuti1izada numa perspectiva
keyneslana no fim dos anos [19J20 [e] nos anos 1930. Tudo
1550, claro, se cornunicava mas miD fonnava urn sistema.
Ora: 0 que 0 nazismo finalmente fez foi par em estrita coalescencl~ esses dlfer:nt~s elementos, ou seja, a organizac;ao
de urn SIstema eco,;omlco em que a econornia protegida, a
ec~:momla de aSSlstencla, a economia planificada, a econorma keynesiana forrnavam urn todo, urn todo solidamente
amarrado: cujas ~iversas,partes eram solidamente ligadas
pela adrmmstra<;ao economica implantada. Politica keyneSlana do doutor Schacht':, substituida em 1936' pelo plano
qu~drienalpelo qual Gonng era responsavel'" e para 0 qual,
ahas, ele estava rodeado por certo numero de conselheiros
que eram os mesmos de Rathenau". Planifica<;iio que tinh~
u:" duplo obJetivo: por urn l~do, assegurar a autarquia econorolea da Alernanha, lstO

€,

urn protecionismo absoluto

por outro lado, uma politica de assistencia, tudo isso, be~
ent~ndldo, acarretando efeitos inflacionanos que a prepar.ac;a,o para a gu~~~ (era uma economia, por assim dizer, miIItanzada) posslbllItava pagar. Tudo isso constituia urn todo.
Eu dma que 0 coup ~e force, 0 golpe te6rico, especulatiV?, dos neolIberms alemaes dlante desse sistema nazista foi
nao dizer, como a. rnaioria das pessoas dizia na epoca, 50bretudo os keyneslanos, claro: esse sistema economico que
os ~azlstas estiio implantando e uma monstruosidade. Eles
e~tao combl!,ando uns a outros elementos que na verdade
sao heterogeneos, que amarram a economia alema dentro
de uma arrnadura cujos elementos siio contradit6rios uns
aos outros e dispares. 0 golpe dos neoliberais foi niio dizer:
• M.E, 1934
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o nazismo e 0 produto de urn estado de crise extrema, e 0
ponto derradeiro para 0 q~al eram conduZldas uma economia e uma politica que nao puderam supera: suas contradi<;oes, e 0 nazismo como solu<;ao extrema nao pode ~elVlr
de modelo anantico ahist6ria geral ou, em todo caso, a hIStaria passada do capitalismo* na Europa. Os ordoliberaisse
recusam a ver no nazismo essa monstruosldade, esse dIS-

parate economico, essa solu<;ao de ultimo re~urso no ponto
derradeiro da crise. Eles dizem: 0 naZlsmo e uma verdade;
ou melhor: 0 nazismo e 0 revelador de algo que e simplesmente 0 sistema de rela<;oes necessarias que ha entre esses
diferentes elementos. Os neoliberais dizem: peguem qualquer urn desses elementos; adotem uma economia protegida ou uma interven<;ao de tipo keyneslano. Claro, aparentemente sao coisas diferentes, mas voces nunca poderao

desenvolver uma sem chegar, de uma ou de Dutra man.eir~,

na outra. Vale dizer que esses quatro elementos que a hIstoria economica e politica alema havia feito sucessivamente

aparecer na cena da a<;ao govema_mental, esses quatro elementos dizem os neoliberais, estao econoffilcamente hgados un; aos outros e voces DaD escaparao dos tres DutIOS se

adotarem urn.
. _.
E, debru<;ando-se sobre esse esquema e esse pnnclplO,
estudam sucessivamente diferentes tipos de econOffila, a
planifica<;ao sovietica por exemplo. Dentre eles, os que, como
Hayek, conhecem bern os Estados Unidos ;studaram 0
exemplo do New Deal, outros 0 exemplo mgles e, em particular, os exemplos da politica keynesiana dos randes
programas Beveridge, elaborados durante a guerra . Estudaram isso tudo e disseram: vejam que, de todo modo, pn-

e
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to - uma analise do plano Beveridge, que portanto havia
sido elaborado na Inglaterra durante a guerra, e disse aos
ingleses: 0 que voces estao preparando, com 0 seu plano
Beveridge, e simplesmente 0 nazismo. Voces combatem, de
urn lado, contra as alemaes militarrnente, mas economica-

mente e, por conseguinte, politicamente voces estao adotando exatamente as Ii<;oes deles. 0 trabalhismo Ingles levara voces ao nazismo de tipo alemao. 0 plano Beveridge e
uma coisa que levara voces ao plano Goring, ao plano quadrienal de 1936*"'. E, por conseguinte, tentaram identificar
uma especie de invariante economico-politica que poderia
ser encontrada em regimes politicos lao diversos quanto 0
nazismo e a Inglaterra parlamentar, a Uniao Sovietica e a
America do New Deal; procuraram identificar essa inva-

riante relacional nesses diferentes regimes, em diferentes
situa<;oes politicas, e estabeleceram 0 principio de que a diferenc;a essencial DaD era entre socialismo e capitalismo, a
diferenc;a essencial naD era tampouco entre esta estrutura

constitucional e aquela outra. 0 verdadeiro problema era
entre uma politica liberal e qualquer outra forma de intervencionismo economica, quer ele adquira a forma relativamente suave do keynesianismo, quer adote a forma drastica de um plano autarquico como 0 da Alemanha. Temos
portanto certa invariante que poderiamos chamar, por assim dizer, de invariante antiliberal, que tem sua lagica prapria e sua necessidade interna. Foi i550 que as ordoliberais
decifraram na experiencia do nazismo.

A segunda li<;ao que eles tiraram do I)azismo e a seguinte. 0 nazismo, perguntavam, e 0 que E essencialmente e antes de mais nada

0

crescimento sem fim de

Urn

po-

der estatal. Para dizer a verdade, isto - que agora nos pare-

meira, os mesmos principios que sao pastas em jogo; s"egundo, cada urn desses elementos vai ~trair as Dutros tr~s.

ce urn lugar-comum - apresentava urn cetto paradoxa e re-

Assim e que Ropke em 1943 ou 44, nao me lembro malS,
publicou - 0 que nao carecia de ousadia nem de atreVlmen-

porque, quando vemos a maneira como funcionou a AJe-

* M. Foucault acrescenta: e da sua historia

presentava tambem um certo golpe tearico ou analitico,

.. M. Foucault diz de novo: 1934
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manha nacional-socialista, creio que 0 minimo que se pode
dizer e que, pelo menos numa primeira abordagem, foi a
tentativa mais sistematica de par 0 Estado em estado de estiolamento. 0 nazismo e 0 estiolamento do Estado por urn
certa nurnero de razoes. 1550 fica claro, primeiro, na propria
estrutura juridica da Alemanha nacional-socialista, pois voces sabem muito bern que 0 Estado, na Alemanha nacionalsocialista, havia perdido seu estatuto de personalidade juridica na medida em que, de direito, 0 Estado s6 podia ser
definido como instrumento de algo que era, este sim, 0 verdadeiro fundamento do direito, a saber, 0 povo, 0 Valk'''. 0
Valk em sua organiza<;ao de comunidade, 0 povo como Gemeinschajt: e esse ao mesmo tempo 0 principio do direito e
o objetivo final de toda organiza<;ao, de toda institui<;ao juridica, inclusive 0 Estado. 0 Estado pode ate exprimir 0 Valk,
pode ate exprimir a Gemeinschajt, pode ate ser a forma na
qual essa Gemeinschajt vai, ao mesmo tempo, se mamfestar
e produzir suas a~6es, mas 0 Estado naD sera nada mais que
essa forma, au antes, que esse instrumento.

Em segundo lugar, no nazismo, 0 Estado e, de certo
modo, desqualificado de dentro, pois voces sabem muito
bern que no nazismo 0 principia de funcionamento interno

dos aparelhos, de todos os aparelhos, nao era uma hierarquia de tipo administrativo com 0 jogo da autoridade e da
responsabilidade caracteristico da administra<;ao europeia
desde 0 seculo XIX. Era 0 principio do Fiihrertum, era 0 principio da condu<;ao, a que deviam corresponder a fidelidade
e a obediencia, ou seja, na propria forma da estrutura estatal, nada da comunica<;ao vertical, de baixo para cima e de
cima para baixo, devia ser conservado entre os diferentes

elementos dessa Gemeinschajt, desse Valko
Enfim, em terceiro lugar, a existencia do partido e todo
o conjunto legislativo que regia as rela<;6es entre 0 aparelho
administrativo e 0 partido faziam 0 essencial da autoridade
recair sobre 0 partido em detrimento do Estado. A destrui<;ao sistematica do Estado, em todo caso sua minora<;ao a titulo de puro e simples instrumento de uma coisa que era a
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comunidade do povo, que era 0 principio do Fiihrer, que era
a existencia do partido, essa [minora<;ao]' do Estado deixa
bern clara a posi<;ao subordinada que ele tinha.
Ora, a isso, decifrando essa situa<;ao, os ordoliberais
respondem: naD se deixem enganar. De fata, aparentemente 0 Estado desaparece, aparentemente 0 Estado e subordinado, renegado. Mas 0 caso e que, se 0 Estado e assim subordinado, e simplesmente porque as formas tradicionais
do Estado do seculo XIX nao podem atender a essa nova
demanda de estatiza<;ao que, justamente, a politica economica escolhida pelo III Reich requeria. De fato, se voces
adotarem esse sistema economico de que lhes falei ha pouco, precisarao, para faze-lo funcionar, de uma especie de
sobre-Estado, de suplemento de Estado, que as formas organizacionais e institucionais que conhecemos agora naD
podem prover. Donde a necessidade, precisamente, que
esse novo Estado tern de exceder a si mesmo, relativamente as outras formas que conhecernos, e criar essas especies

de suplementos de Estado, de intensificadores do poder estatal, como sao 0 tema da Gemeinschajt, 0 principio da obediencia ao Fiihrer, a existencia do partido. Sao portanto suplementos de Estado, de certo modo urn Estado em via de
nascimento, institui<;6es em via de estatiza<;ao, que todas
essas coisas representam, mas que os nazistas apresentarn,

ao contrario, como a destrui<;ao do Estado burgues e capitalista. E, por conseguinte, 0 que lhes permite tirar uma outra conclusao

e que,

na verdade, entre essa organiza~ao

economica de que eu Ihes falava ha pouco e esse crescimento do Estado, M urn nexo necessario, 0 que faz que nenhum dos elementos do sistema economico possa ser dado
sem que os outros tres venham em seguida, pouco a pouco, e que cada urn desses elementos requeira, precisamente, para ser instaurado e para funcionar, 0 crescimento do

poder estatal. A invariante economica, por urn lado, e
... M.E:

subordina~ao

0
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crescimento de um poder estatal, ainda que [sob] formas
aparentemente aberrantes em rela,ao ao Estado classico,
sao coisas absolutamente ligadas uma a outra.
Enfim, 0 terceiro golpe que 0 nazismo permitiu que os
neoliberais dessem em rela<;ao ao problema que eles queriam resolver e 0 seguinte. Essa analise que os nazistas faziam da sociedade capitalista, burguesa, utilitarista, individualista pode ser vinculada a Sombart", na medida em que
foi Sombart que, entre 1900 e 1930, na sua trajet6ria entre
um quase marxismo [e1um quase nazismo, formulou e resumiu... -

0

melhor resumo se encontra em seu livro Der

deutscher Sozialismus". a que a economia e 0 Estado burgues e capitalista produziram? Produziram uma sociedade
em que os individuos sao arrancados da sua comunidade

natural e reunidos uns aos DutrOS Duma forma, de certo

modo, nivelada e anonima, a da massa. a capitalismo produz a massa. a capitalismo produz, por conseguinte, 0 que
Sombart nao chama exatamente de

unidimensionalidade4~,
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tura, cntica cia sociedade de massa, sociedade do homem

unidimensional, sociedade da autoridade, sociedade de consumo, sociedade do espetaculo''', etc. Era isso 0 que dizia
Somhart. Foi isso, alias, que as nazistas fizeram seu. Poi em

oposi,ao a essa destrui,ao da sociedade pela economia e
pelo Estado [capitalistas]* que os nazistas propuseram fazer 0 que queriam fazer.
Mas, dizem as neoliberais, olhando bern as coisas, os
nazistas, com sua organizac;ao, seu partido, seu principio

do Fuhrertum, fazem

0

que? Na verdade, eles nao fazem

nada mais que acentuar essa sociedade de massa, essa 50ciedade de consumo uniformizadora e normalizadora, essa

sociedade de signos e de espetaculos.Vejamos 0 que e a sociedade nazista tal como funciona. Estamos inteiramente na

ordem da massa, a massa de Nuremberg, os espetaculos de
Nuremberg, 0 consumo uniforme para todo 0 mundo, a ideia
do Volkswagen, etc. Tudo isso nada mais e que a reintroduc;ao, a intensificac;ao de todas as caracteristicas da socieda-

mas de que da a exata defini,ao. a capitalismo e a sociedade burguesa privaram os individuos de comunica,ao direta

de capitalista burguesa que Sombart havia denunciado e
contra a qual os nazistas pretendiam se erguer. E por que

e imediata uns com as Dutros, e eles foram constrangidos a

isso? Por que eles nao fazem mais que reintroduzir 0 que
pretendem denunciar, senao porque, precisamente, todos
esses elementos nao sao, como pretendia Sombart e como

s6 se comunicar por intermedio de um aparelho administrativo e centralizado. [Eles] reduziram portanto os individuos ao estado de Momos, de atomos submetidos a uma
autoridade, a uma autoridade abstrata com a qual nao se
identificavam. A sociedade capitalista tambem sUjeitou os
individuos a um tipo de consumo maci<;o que tem fun<;oes
de uniformizac;ao e de normalizac;ao. Enfim, essa economia
burguesa e capitalista fadou os individuos a, no fundo, s6 se
comunicar entre si pelo jogo dos signos e dos espetacu105*-14. Voces tern, em Sombart, na verdade desde as anos
1900", essa critica que voces conhecem bem e que Se tornou hoje em dia um dos lugares-comuns de um pensamento de que nao sei direito qual e a articula,ao e a ossa". Manuscrito: "do espetaculo".

pretendem os nazistas depois dele, efeito e produto da sociedade capitalista burguesa? Sao, ao contrario, produto e
efeito de uma sociedade que economicamente nao aceita

esse liberalismo, de uma sociedade, ou antes, de um Estado
que escolheu uma politica protecionista, uma politica de
planifica<;ao, uma politica na qual 0 mercado nao desempenha seu papel e em que a administra,ao, a administra,ao
estatal ou paraestatal, e que assume a responsabilidade pela
existencia cotidiana dos individuos. Esses fenomenos de
massa, esses fenomenos de uniformizac;ao, esses fenome-

nos de espetaculo, tudo isso esta ligado ao estatismo, esta
>I-

M.E: socialistas
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ligado ao antiliberalismo, e nao ligado a urna economia
mercantil.
Para resumir tudo isso, 0 que constitui 0 ponto decisivo
da experiencia nazista para os liberais de Friburgo e que eles
acreditavarn poder estabelecer - e essa, digamos, sua escolha de adversano, a maneira como articularam esse campo
de adversidade necessano para a defini<;ao da sua estrategia
- que 0 nazismo, ern primeiro lugar, pertencia a uma invariante economica indiferente e como que irnpermeavel a
oposi<;ao socialismo/capitalismo e organiza<;ao constitucional dos Estados; em segundo lugar, eles acreditavam poder estabelecer que esse nacional-socialismo era uma invariante absolutamente ligada, como causa e efeito ao mesmo
tempo, ao crescimento infinito de urn poder de Estado; em
terceiro lugar, que essa invariante ligada ao crescimento do
Estado tinha por efeito maior, primeiro e visivel, uma destrui<;ao da rede, do tecido da comunidade social, destrui<;ao
que pede precisamente, por urna especie de rea<;ao em cadeia, de rea<;ao iterativa, urn protecionismo, uma economia
dirigida e urn crescimento do poder de Estado.
Em linhas gerais, tudo 0 que se opoe ao liberalismo,
tudo 0 que se prapoe gerenciar de maneira estatal a economia, constitui portanto uma invariante, uma invariante cuja
historia podemos acompanhar atraves de todo 0 desenvolvimento das sociedades europeias a partir do firn do seculo XIX e, mais exatamente, do inicio do seculo XX, isto
e, a partir do momento em que a arte liberal de govemar se
intimidou, de certo modo, diante das suas proprias conseqiiencias e em que se procurou limitar as conseqiiencias
que ela deveria ter tirado do seu proprio desenvolvimento.
Pracurau limita-las mediante 0 que? Pois bern, mediante
uma tecnica de interven<;ao que consistia em aplicar sociedade e economia urn tipo de racionalidade que se considerava valido no bojo das ciencias da natureza. Em suma,
grosso modo 0 que chamamos de tecnica. A tecniciza<;ao da
gestao estatal, do controle da economia, a tecniciza<;ao tambern na propria analise dos fenomenos economicos: e isso

a

a

a
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que as ordoliberais chamam de etemo saint-simonismo"47,
e eles fazem surgir com Saint-Simon'" essa especie de vertigem sentida pela arte liberal de govemar, vertigem que a
faz buscar, na aplica<;ao a sociedade do esquema de racionalidade proprio da natureza, urn principio de limita<;ao,
urn principio de organiza<;ao que levou, no fim das contas,
ao nazismo. De Saint-Simon ao nazismo, voces tern portanto 0 cielo de uma racionalidade que acarreta interven<;oes, interven<;oes que acarretam urn crescimento do Estado, crescirnento do Estado que acarreta a implanta<;ao de
uma administra<;ao que funciona de acordo com tipos de
racionalidade tecnica, que constituem precisamente a genese do nazismo atraves de toda a historia do capitalismo
nos ultimos dois seculos, em todo caso de urn seculo e meio
para ca.
Fazendo esse tipo de analise, voces percebem que os ordoliberais - estou, e elaro, esquematizando tudo 0 que eles
disseram entre os anos 1935 e 1945 ou [19]50 -, voces percebem que, lan<;ando esse tipo de analise nos confins da reflexao politica, da analise economica e da sociologia, os ordoliberais lan<;aram uma ideia incendiana, pois foi atraves
desse genera de analise que se precipitou todo urn tipo de
discursos e de analises que voces conhecem muito bern: as
crlticas tradicionais da sociedade burguesa, as analises da
burocracia; 0 terna do nazismo que todos nos temos na cabe<;a, 0 tema do nazismo como revelador e ponto final de
urn desenvolvimento de certo modo historicamente natural
do capitalismo; a teologia negativa do Estado como mal absoluto; a possibilidade de varrer, numa mesma crltica, tanto
o que acontece na Uniao Sovietica como 0 que acontece nos
Estados Unidos, nos campos de concentra<;ao nazistas enos
registros da Seguridade Social, etc. Voces conhecem tudo
isso muito bern, e e nessa serie de golpes teoricos e analiticos do ordoliberalismo que, ereie eu, esta a sua origem.
Mas 0 essencial para mim, e em rela<;ao ao que gostaria de lhes dizer, nao esta ai; esta, antes, na consequencia
que os ordoliberais tiraram dessa serie de analises, a saber:
1/
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como a defectibilidade que era criticada na economia de
mercado, como os efeitos destruidores que tradlclonalmente eram objetados a economia de mercado, como 0 naZISmo mostra que nao e a economia de mercado que se deve
atribui-los, mas que, ao contnirio, a responsabllida~e por
eles deve ser imputada ao Estado e, de certo modo, as defectibilidades intrinsecas do Estado e da sua raclonahdade
pr6pria - pois bern, e preciso, por conseguinte, mverter mteiramente as ancilises. Em vez de dizer, supondo uma econ~
mia de mercado relativamente livre, como 0 Estado deve limita-Ia para que seus efeitos sejam os menos noclVOS possiveis?,

e preciso raciocinar de maneira totaln:ente dlf~r'~n

te. E preciso dizer: nada prova que a economla de mercado
tenha defeitos, nada prova que ela tenha uma defectlblhdade intrinseca, ja que tudo 0 que Ihe atribuem como defelto
e como efeito da sua defectibilidade e ao Estado :tue se deve
atribuir. Pais bern, fa~amos 0 inverso e pec;amos a eCOn?ffila
de mercado muito mais do que the foi pedido no seculo
XVIll, porque, no seculo XVIll, 0 que e que se pedia a economia de mercado? Que ela dissesse ao Estado: a partlr de
certo limite, quando se tratar de certa questao,. e.a partir das
fronteiras de certo dominio, voce naD intervIra roms. 1550

nao basta, dizem os ordoliberais. Visto que, de todo modo,
o Estado e portador de defeitos intrinsecos e VlstO que nada
prova que a economia de mercado tenha esses defeltos, p:,c;amos

a economia de mercado para ser em .51 ~~s~a,

nao

o principio de limita<;ao do Estado, mas 0 pnnClplO m~emo
de reguJa<;ao do Estado, de ponta a ponta da sua eXlstencla
e da sua a<;ao. Em outras palavras, em vez de aceltar uma hberdade de mercado definida pelo Estado e mantlda de certo modo sob vigiliincia estatal - 0 que era, de certo modo, a
f6rmula inicial do liberalismo: estabele<;amos urn espa<;o de

liberdade economical circunscrivamo-lo e deixemo-l~ ser

circunscrito por urn Estado que 0 vigiara -, pois be,;" dlzem
e preciso inverter mtelram:~te a fo~ula e
adotar a liberdade de mercado como princlplO org~mzado:
e regulador do Estado, desde 0 inicio da sua eXlstenC13 ate
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a ultima forma das suas interven<;6es. Em outras palavras,
urn Estado sob a vigiliincia do mercado em vez de urn mercado sob a vigiliincia do Estado.
Creio que e ai, nessa especie de reviravolta que, para os
ordoliberais, s6 foi possivel a partir da analise que fizeram
do nazismo, e a partir dai que eles puderam efetivamente,
em 1948, tentar resolver 0 problema que lhes havia sido
proposto, a saber: urn Estado que nao existe, urn Estado que
e preciso conseguir legitimar, urn Estado que e preciso tornar aceitavel aos olhos dos que dele mais desconfiam. Pois
bern, estabele<;amos a liberdade de mercado e teremos urn
mecanismo que, ao mesmo tempo, lundara 0 Estado e controlando-o, dara a todos os que tern alguma razao de desconfiar dele as garantias que pedem. Portanto, a meu ver,
era disso que se tratava nessa inversao.
E e ai, creio eu, que podemos situar 0 que M de importante, de decisivo, no neoliberalismo atual. Porque nao M
que se iludir: 0 neoliberaJismo atual nao e, de maneira nenhurna, como se diz rnuitas vezes, a ressurgencia*, a reCOIrencia de velhas formas de economia liberal, formuladas
nos seculos XVIll e XIX, que 0 capitaJismo atualmente reativaria, por certo numero de raz6es relacionadas tanto a sua
impotencia, as crises que ele atravessa, quanta a certo nu-

mera de objetivos politicos ou mais ou menos locais e determinados. Na verdade, 0 que esta em questao nesse neoliberalismo atual, quer se tome a forma alema que evoco
precisamente agora, quer se tome a forma americana do
anarcoliberalismo, e uma coisa muito mais importante. 0
que esta em questao

e saber se, efetivarnente, urna econo-

mia de mercado pode servir de principio, de forma e de modelo para urn Estado [de]** cujos defeitos, atualmente, a direita como a esquerda, por uma razao ou por outra, todo 0
mundo desconfia. Fazer a critica do Estado, identificar os

as ordoliberais,

.. M.E: a ressurgescencia [?]
.... M.E: sobre
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efeitos destruidores e nocivos do Estado, nisso todo a mundo esta de acordo. Mas, no bojo dessa cntica geral, dessa

equivalencia entre dais valores. 0 modelo e a principia do

critica confusa, tanto que, alias, nos a encontramos sem mui-

tervenc;ao de um terceiro, de uma autoridade qualquer, a
fortiori da autoridade do Estado, era aplicada, evidentemente, para que a mercado fosse valida e para que a equivalencia fosse de fato equivalencia. No maximo pedia-se ao Estado para supervisionar a bam funcionamento do mercado,
isto e, fazer de sorte que fosse respeitada a liberdade dos
que trocam. 0 Estado, portanto, nao tinha de intervir no interior do mercado. 0 que se pedia ao Estado, em compensaC;ao, era que interviesse na produC;ao, no sentido de que,
diziam as economistas liberais do meado do seculo XVIII,
aquila de que no fundo se necessita, quando se produz alguma coisa, isto e, quando se esta investindo trabalho em
alguma coisa, [e]* que seja respeitada par todo a mundo a
propriedade individual dessa coisa que se produz. E era ai,
nessa necessidade da propriedade individual para a produC;ao, que se pedia a autoridade do Estado. Mas, quanta ao
mercado, ele devia ser de certo modo um lugar desimpedido e livre.
Ora, para as neoliberais, a essencial do mercado nao
esta na troca, nessa especie de situac;ao primitiva e ficticia
que as economistas liberais do seculo XVIII imaginavam.
Esta em outro lugar. 0 essencial do mercado esta na con-

ta diferenc;a de Sombart a Marcuse, atraves e de certo modo
liberalismo vai efetivamente conseguir fazer passar a que e seu verdadeiro objetivo, isto e, uma formalizaC;ao geral dos poderes do Estado
e da organizaC;ao da sociedade a partir de uma economia de
mercado? Sera que a mercado pode ter efetivamente um
poder de formalizaC;ao, tanto para a Estado como para a sociedade? E esse a problema importante, capital, do libera-

a sombra dessa cntica, sera que a

lisrno aNal, e

e nessa medida que ele representa, em rela-

C;ao aos projetos liberais tradicionais, que vimos nascer no
seculo XVIII, uma mutac;ao importantissima. Nao se trata
apenas de deixar a economia livre. Trata-se de saber ate
onde vao poder se estender as poderes de informaC;ao politicos e sociais da economia de mercado. Eis 0 que esta em

jogo. Pais bem, para responder"sim, a economia de mercado pode efetivamente enformar a Estado e reformar a sociedade, ou reformar

0

Estado e enformar a sociedade", as

ordoliberais realizaram certo numero de deslocamentos, de
transformac;6es, de invers6es na doutrina liberal tradicional,
e sao essas transformac;6es que eu queria explicar um pouco agora*.

Entao, primeiro deslocamento, a da troca, urn desloca-

menta que iria da troca aconcorrencia no principia do mercado. Para dizer as coisas, mais uma vez, bern grosseira-

mente, no liberalismo do seculo XVIII a mercado era definido pelo que? Ou melhor, era descrito a partir de que? Ele
era definido e descrito a partir da troca, a troca livre entre
dais parceiros que estabelecem par sua propria troca uma
.. M. Foucault se interrompe aqui para dizer 0 seguinte:
Percebo que esta tarde, mo sei se vou mesmo com~ar agora.. Ogue
voces querem? [Ouve-se "sim" na sa/a.] Cinco minutos, no maximo.

mercado erarn a troca, e a liberdade do mercado, a nao-in-

correncia. Nisso, de resto, os neoliberais nao fazem mais

que seguir toda uma evoluC;ao do pensamento, da doutrina
e da teoria liberais no decorrer do seculo XIX. Praticamente, admite-se em quase toda a teoria liberal, desde a fim do
seculo XIX, que

0

essencial do mercado e a concorrencia,

isto e, que nao e a equivalencia, mas a desigualdade'·'. E a
problema concorrencia/monopolio, muito mais que a problema do valor e da equivalencia, e a que vai constituir a armadura essencial de uma teoria do mercado. Nissa as ordoliberais nao se diferenciam em nada do que havia sido a
* M.F.:

e preciso
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evolu~ilo

hist6rica do pensamento liberal. Eles retomam

essa concepr;;ao classica e retomam 0 prindpia da concorn?ncia, e somente da concorrencia, para assegurar a racio-

nalidade economica. Ela pode assegurar a racionalidade economica mediante 0 que? Pais bern, mediante a formar;;ao de
pre~os, que, na medida em que ha concorrencia plena e inteira, sao capazes de medir as grandezas econornicas €, por
conseguinte, regular as escolhas.
Eai, em rela~ilo a esse liberalismo centrado no problema da concorrencia, a essa teoria do mercado centrada na

concorrencia, que as ordoliberais VaG introduzir uma coisa
que [lhes] e, creio eu, especifica*. De fato, na concep~ilo digamos do seculo XIX [e do] seculo XX, marginalista e neomarginalista da economia de mercado, diz-se 0 seguinte:
como

0

mercado

56

pode funcionar com base na

conCOI-

Iencia livre e inteira, e necessario, por conseguinte, que 0
Estado se abstenha de modificar 0 estado de concorrencia
tal como ele existe e evite introduzir, por meio de fenomenos de monap6Ho, por meio de fenomenos de cantrale,

etc., certo numero de elementos que modificariam esse estado da concorn§ncia. Ele cleve no maximo intervir para impedir que essa concorrencia seja alterada por este ou aquele
fenomeno, como par exemplo 0 fenomeno do monop6lio.
Eles continuam portanto a tirar desse principio da economia
de mercado a mesma conclusao que era tirada no secula
XVIII, quando se definia a economia de mercado pela troca,
a saber, 0 laissez-faire. Em outras palavras, para os liberals do
seculo XVIII, como para os liberais do seculo XIX**, do principia cia economia de mercado extrai-se a necessidade do
laissez-faire. Uns deduzem-no da troca, outros da concorn§ncia, mas de todo modo a conseqiiencia logica, a conseqiiencia politica da economia de mercado e 0 laissez-faire.
Pois bern, e ai que os ordoliberais rompem com a tradi~ilo do liberalismo dos seculos XVIII e XIX. Eles dizem: do
>I- M.E: que e, creio eu, especifica a eles
** M.E: xx
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principio da concorrencia como forma organizadara do
mercado, nilo se pode e nilo se [deve]* tirar 0 laissez-faire.
Por que? Porque, dizem eles, quando da economia de mercado voce tira 0 principio do laissez-faire, e que no fundo
voce ainda e prisioneiro do que se poderia chamar de uma
"ingenuidade naturalista"**, ista e, voce considera que 0
mercado, seja ele definido pela troca, seja ele definido pela
concorrencia, e de qualquer modo uma especie de dado natural, a1go que se produz espontaneamente e que 0 Estado
deveria respeitar, na medida em que e urn dado natural.
Mas, dizem os ordoliberais - e ai que se pode facilmente
identificar a influencia de HusserPIl -, isso e uma ingenuidade naturalista. Pois, de fato, 0 que e a concorrencia? Nilo
ede modo algum urn dado natural. A concorrencia, em seu
jogo, em seus mecanismos e em seus efeitos positivos que
identificamos e valorizamos, nao eem absoluto urn fenome-

no natural, nilo e 0 resultado de urn jogo natural dos apetites, dos instintos, dos comportamentos, etc. Na realidade, a

concorrencia naD cleve seus efeitos senao a essencia que ela
detem, que a caracteriza e a constitui. A concorrencia nao cleve
seus efeitos beneficos a uma anterioridade natural, a urn dado
natural que ela traria consigo. Ela os deve a urn privilegio formal. Pois, de fato, 0 que e a concorrencia? Nilo e de modo algum urn dado natural. A concorrencia e uma essencia. Pais,
de fato, 0 que e a concorrencia? Nilo e de modo algum urn
dado natural. A concorrencia e urn ddos']. A concorrencia e
urn principio de fonnaliza\ad 2 . A concorrencia possui uma
16gica intema, tern sua estrutura pr6pria. Seus efeitos s6 se
produzem se essa 16gica e respeitada. Ii, de certo modo, urn
jogo formal entre desigualdades. Nilo e urn jogo natural entre individuos e comportamentos.
E, assim como para Husserl uma estrutura formal nilo
se oferece a intuiJ;ao sem urn certo numero de condiJ;oes,
* M. Foucault repete: pode
** Entre aspas no manuscrito.

164

NASCIMENTO DA BIOPOUTlCA

assim tambem a concorrencia como 16gica economica es-

sencial s6 aparecen\ e s6 produzin\ seus efeitos sob certo
numero de condi<;oes cuidadosa e artificialmente preparadas. Ou seja, a concorrencia pura nao .0 portanto urn dado
primitivo. Ela .0 necessariamente 0 resultado de urn longo
esfon;o e, para dizer a verdade, a concorrencia pura nunca
sera. alcan<;ada. A concorrencia pura deve ser e nao pode ser
senao urn objetivo, urn objetivo que supoe, por conseguinte, uma politica infinitamente ativa. A concorrencia .0 por~
tanto urn objetivo hist6rico da arte govemamental, nao e
urn dado natural a respeitar. Temos aqui, esta claro, nesse
tipo de analise, tanto a influencia de Husser!, inutil dizer,
como a possibilidade de articular, urn pouco a maneira de
Weber, a hist6ria com a econornia". Eles dizem: a analise
dessa concorrencia como mecanismo formal, a identifica~ao dos seus efeitos 6tirnos, pais bern, a teoria economica

e

que deve faze-lao Mas 0 que acontece realmente nas sociedades que conhecemos nunca pode ser [analisado]* a partir
dessa teoria da concorrencia. 56 se pode analisa-Io tomando
os sistemas histor:i.cos reais no interior dos quais esses processos econornicos formais agem, sao formados ou sao deformados. E, por conseguinte, temos ai a necessidade de urna analise hist6rica dos sistemas que cruza, de certo modo, como
uma horizontal cruzaria uma vertical, a analise formal dos
processos econornicos. A economia analisa os processos ~or
mais, a hist6ria vai analisar os sistemas que tomam passivel
ou impassivel 0 funcionamento desses processos fonnais"4.
Com isso - e

e essa a terceira conseqilencia que tiram

daf -, voces veem que a rela~ao entre uma economia de concorrencia e urn Estado nao pode mais ser de delimita<;ao reciproca de areas diferentes. Nao havera 0 jogo do mercado,
que se deve deixar livre, e, depois, a area em que 0 Estado
corne~ani a intervir, ja que precisamente 0 mercado, ou antes, a concorrencia pura, que
. . M.F.: feito

e a propria essencia do merca-
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do, s6 pode aparecer se for produzida, e produzida por uma
govemamentalidade ativa. Vai-se ter portanto uma esp.ocie
de justaposi<;ao total dos mecanismos de mercado indexados a concorrencia e da politica govemamental. 0 govemo
deve acompanhar de ponta a ponta uma economia de mercado. A econornia de mercado nao subtrai algo do govemo.
Ao contrano, ela indica, ela constitui 0 indexador geral sob
o qual se deve colocar a regra que vai definir todas as a<;oes
govemamentais. Enecessario govemar para 0 mercado, em
vez de govemar por causa do mercado. E, nessa medida,

voces veem que a rela<;ao definida pelo liberalismo do s.ocu10 XVIII .0 inteiramente invertida. Problema entao: qual vai
ser 0 tipo de delimita<;ao, ou antes, qual vai ser, no que conceme a arte de govemar, 0 efeito desse principio geral de
que 0 mercado .0 aquilo que, no fim das contas, .0 preciso
conseguir produzir no govemo? E, como numa boa novela,
.0 0 que procurarei lhes mostrar da pr6xima vez.
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what Walter Eucken ows to Edmund Hussed", in P. Commun, org.,
r:Ordoliberalisme allemand: aux sources de I'economie sociale de marche, Universite de Cergy-Pontoise, CIRAClC1CC, 2003, pp. 149-62.

NOTAS

1. Walter Eucken (1891-1950): expoente da escola neoliberal
alema (Escola de Friburgo), cujas posic;6es foram expostas na revista Ordo (cf. infra, nota 8). Depois de estudar economia em Bonn
e Bedim, onde foi aluno de Heinrich Dietzel, adversario cia Escola
historica, e de urna das ultimas figuras desta ultima, Hermann
Schumacher, sucessor de Gustav Schmoller na Universidade de
Bedim (Eucken, que foi seu assistente, rompeu com ele em 1923,
ao constatar a incapacidade que tinha 0 historicismo de dar uma
resposta ao problema cia inflac;ao), foi nomeado professor em Tiibingen em 1925, depois em Friburgo em 1927, cnde viveu ate a
morte. Cf. F. Bilger, La pensee economique liberale de I'Allemagne contemporaine, op. cit., pp. 39-70.
2. Sabre as rela,6es de Eucken com Husser!, d. F. Bilger, ibid.,
p. 47 ("Logo que chegou cidade, Eucken travail uma amizade
profunda com Husser!, espirirualmente aparentado a Rudolf Eucken. Os dois homens mantiveram contatos freqiientes, infelizmente logo interrompidos pela morte do fil6sofo. E Walter Eucken
reconhece, em suas obras, a influencia do fundador da fenomenologia sobre a forma<;ao do seu metodo econemico. Em particular,
faz freqiientemente referencia ao grande livro de Hussed, Die 10gische Untersuchungen [Halle, S. Niemeyer, 1928] (Investiga,6es 16gicas), cujo aspecto ctitico e positivo e transposto por ele para a
economia politica"). Para uma analise mais precisa, d. R. Klump,
"On the phenomenological roots of German Ordnungstheorie:

a

3. Entre os quais Hans Grossmann-Doerth e Franz Bbhm
(sabre este Ultimo, d. infra, nota 11). Cf. F. Bilger, op. cit., pp. 47-8
e 71-4. Sabre Kelsen, cf. Securite, Territoire, Population, op. cit., aula
de 25 de janeiro de 1978, p. 81, n. 1.
4. W. Eucken, IIStaatliche Strukturwandlungen und die Krisis
des Kapitahsmus", Weltwirtschaftliches Archiv, lena, vol. 36 (2),
1932, pp. 297-321
5. Wilhelm Lautenbach (1891-1948); d. notadamente seu
artigo "Auswirkungen der unmittelbaren Arbeitsbeschaffung",
Wirtschaft und Statistik, vol. 13, n° 21, 1933, reed. in G. Bambach et
aI., org., Der Keynesianismus, Berhm, Springer, 1981, pp. 302-8, e
sua obra postuma, Zins, Kredit und Produktion, Tiibingen, J. C. B.
Mohr, 1952.
6. Hjalmar Greely Horace Schacht (1877-1970), presidente
do Reichsbank de novembro de 1923 a mar<;o de 1930, ministro da
Economia de julho de 1934 a novembro de 1937. Opas-se a Goring e aos gastos armamentistas (d. infra, nota 36), mas manteve
o titulo de ministro sem pasta ate 1943. Cf. J. Fran<;ois-Poncet, La
Politique economique de l'Allemagne occidentale, op. cit., pp. 21-2.
7. Muito pelo contrcirio, W. Eucken participou, desde fins de
1933, de urn semincirio organizado pelo economista Karl Diehl,
que reunia oponentes ao nazismo vindos de diversas faculdades
(dentre os quais 0 historiador Gerhard Ritter eo teologo Clemens
Bauer). Engajou-se decididamente contra a politica desenvolvida
por Heidegger no reitorado da Universidade de Friburgo. Co-fundador, com varios teologos catolicos e protestantes, do Freiburger
Kamil, que foi sem duvida 0 unico grupo de oposi<;ao ao nazismo
formado por universitarios depois dos pogroms de 1938, participou, durante a guerra, das discussoes da Arbeitsgemeinschajt Volkwirtschajts1ehre, conduzidas por Erwin von Beckerath, no seio do
Gruppe W (encarregado das questoes econemicas) da Akademie fir
Deutsches Recht fundada petos nazistas em 1933-34, tendo em
vista germanizar 0 direito. a Gruppe IVhavia sido criado em janeiro de 1940. Seu organizador, Jens Jessen, que se tornou urn fervoroso oponente do nacional-socialismo, foi executado em novembro de 1944, por sua participa<;ao no comple contra Hitler. a proprio Gruppe W, que era urn forum clandestino, foi suprimido em
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marc;o de 1943, mas os debates entre economistas - notadamente
sobre a economia de transic;ao no periodo do p6s-guerra _ conti-

nuaram nUID ambito privado, no interior do "c!reula Beckerath".
Eucken publicou varias artigos durante esse periodo. Cf. H. Rieter
eM. Schmolz, "The ideas of German Ordoliberalism 1938-1945:
pointing the way to a new economic order", The European Journal
of the History of Economic Thought, I (1), outono de 1993, pp. 87114; R. Klump, "On the phenomenological roots of German OrdnungstheOrie...", in op. cit., pp. 158-60.
.
8. M. Foucault confunde aqui a data de publica<;ao do prefaCIO, co-assinado por F. Bohm, W. Eucken e H. Grossmann-Doerth
com 0 titulo de "Nossa tarefa", no primeiro volume cia serie Die
Ordnung der Wirtschaft, dirigida por esses tn?s autores (ver a traduc;ao inglesa desse texto com 0 titulo de "The Orda Manifesto of
1936", in A. Peacock e H. Willgerodt, orgs., Germany's Social Market
Economy: Origins and evolution, Londres, Macmillan, 1989, pp. 1526), com a do primeiro numero cia revista Orda em 1948. Esta foi
publicada, na forma de um volume anual, de 1948 a 1974, pelo
editor Helmut Kupper em Dusseldorf, depois, a partir de 1975, por
Gustav Fischer em Stuttgart.
9. W. Eucken, Die Grundlagen der Nationalokonomie, lena, G.
Fischer, 1940, 2~ ed., 1942 I The Foundations of Economics: History
and theory In the analyslS ofeconomic reallly, trad. ing!. T. W. Hutchison, Londres, William Hodge, 1950.
10. Q. supra, p. 132, nota 19.
11. Franz Bohm (1895-1977). Conselheiro juridico do ministerio da Economia de 1925 a 1932, ensinou direito nas universidades ~e Friburgo e de lena, de 1933 a 1938, mas teve de pedir deffilSsaO p~r c~u~a da sua oposir;ao apolitica anti-semita. Depois da
guerra, fOl rrumstro dosAssuntos Culturais de Hesse (1945-1946)
e professor de direito civil e economico na Universidade de Frankfurt. Foi deputado pelo CDU no Bundestag de 1953 a 1965 e teve
urn papel alivo, de 1948 a 1977, no Conselho Cientffico da Verwaltung flir Wirlschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes em Frankfurt.
Em 1965, tomou-se 0 primeiro embaixador alemao em Israel.
Obras principais: Wettbewerb und MonopolkampJ, Berlim, C. Heymann, 1933;..oie Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe
und rechtsschopferische Lelstung, Stuttgart-Berlim, Kohlhammer, 1937;
Wirtschaftsordnung und Staatsverfassung, Tubingen, ]. C. B. Mohr,
1950.Ver tambem seus Reden und SChriften, Karlsruhe, C. F. Muller,
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1960. Foi urn dos co-signatarios, com W. Eucken e H. GrossmannDoerth, do "manifesto ordoliberal" de 1936 (d. supra, nota 8).
12. Alfred Muller-Annack (1901-1978). Assistente de economia na Universidade de ColOnia a partir de 1926, obteve uma cadeira de professor em Munster, em 1940, depois novamente em
Colonia em 1950. Aderiu ao partido nacional-socialista em 1933,
condenando porem sua doutrina racial (cf. seu livro Staatsidee und
Wirtschaftsordnung im neuen Reich, Bedim, Junker & Dunnhaupt,
1933), depois se distanciou progressivamente do partido em nome
das suas convicr;6es religiosas. De 1952 a 1963, foi diretor ministerial no ministerio da Economia e secretmo de Estado para os problemas europeus. Como tal, participou da redar;ao do tratado de
Roma. Pediu demissao em 1963 para orupar cargos nos conselhos
de administrar;ao de varias grandes empresas. Era membro, alem
disso, do grupo de Mont-Pelerin, criado na Suir;a em 1947 por iniciativa de F. Hayek, que tinha por meta defender a livre empresa,
do qual tambem faziam parte L. von Mises, W. Ropke e M. Friedman. Q. F. Bilger, La Pensee economique liberale..., pp. 111-2. Obras
principais (alem da sua Genealogie der Wirtschaftsstile: d. infra, nota
14): Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, Dusseldorf, Verlag
Wirtschaft und Finanzen, 1946, 2~ ed., 1948; Diagnose unserer Gegenwart. Zur Bestimmung unseres geistesgeschichtlichen Standortes,
Gutersloh, Bertelsmann, 1949; Religion und Wirtschaft. Geistesgeschichtliche Hintergriinde unserer europiiischen Lebensform, Stuttgart,
Kohlhammer, 1959.
13. Trata-se na realidade de Colonia (cf. nota precedente).
14. A. Milller-Annack, Genealogie der Wirtschajtsstile: die geistesgeschichtlichen Urspriinge der Staats- und Wirlschaftsformen bis
zum Ausgang des 18. Jahrhunderts, Stuttgart, Alfred Kohlhammer,
1941, 3~ ed., 1944. 0 autor "procurava mostrar que a organizar;ao
economica de urn tempo e a tradur;ao econ6mica da 'Weltanschauung' dominante" e disso "deduzia a necessidade de construir,
depois da guerra, uma economia conforme ao novo'estilo de vida'
que os alemaes tinham a intenr;ao de adotar" (p. Bilger, La Pensee
economique liberale..., pp. 109-10).
15. Esse conceito de "estilo economico" (Wirlschaftsstin, designando a forma socioecon6mica global de uma sociedade numa
epoca dada, havia sido fo~ado por A. Spiethoff ("Die allgemeine
Volkswirtschaftslehre als geschichtliche Theorie. Die Wirtschaftsstile", Schmol/ers Jahrbuch flir Gesetzgebung, Ve1Waltung und Wirlschaft
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im Deutschen Reich, 56, II, 1932) para aprofundar e precisar 0 conceita de "sistema economico" (Wirtschaftssystem) introduzido par
W. Sombart nos anos 1920 (Die Ordnung des Wirtschaftslebens, Berlim, Julius Springer, 1927; Die drei Nationalokonomien - Geschichte
und System der Lehre von der Wirtschaft, Bedim, Duncker & Humblot, 1930). Ele se inscrevia portanto, em parte, na continuidade da
problematica cia Escola hist6rica alema, atestando ao mesmo ternpo uma preocupar;ao com uma analise tipol6gica mais rigorosa.
Esse conceito e objeto de urn exame entico por W. Eucken, Die
Grundlagen der NationalOkonomie, op. cit., pp. 71-4. Cf. H. Moller,
"Wirtschaftsordnung, Wirtschaftssystern und Wirtschaftsstil: ein
Vergleich der Auffassungen von W. Eucken, W. Sombart und A.
Spiethoff', in Schmollers Jahrbuch fUr Gesetzgebung, Verwaltung und
Volkswirtschaft, Berlim, Duncker & Humblot, 64, 1940, pp. 75-98.
Em seus artigos dos anos 1950-1960, Miiller-Armack utiliza freqiientemente 0 conceito de estilo para definir 0 programa de ar;ao
cia economia social de mercado (d., p. ex., "StH und Ordnung der
sozialen Marktwirtschaft", 1952, in A. Miiller-Armack, Wirtschajtsordnung und Wirtschaftspolitik, Friburgo em Brisgau, Rombach,
1966, pp. 231-42). 0. S. Broyer, "Ordnungstheorie et ordoliberalisme: les le\'ons de la tradition", in P. CommunI arg., L'Ordoliberalisme
allemand..., op. cit., pp. 90-5.
16. Wilhelm Ropke (1899-1966): professor de economia na
Universidade de Marburgo, ate a sua demissao par motivos politicos. Adepto convicto do neomarginalismo, foi designado membra de uma comissao oficial para 0 estudo do desemprego em 193031. 0. F. Bilger, La Pense. economique liberale..., pp. 93-103; J. Fran,ois-Poncet, La Politique economique..., pp. 56-7.
17. Kurt von Schleicher (1882-1934): ministro da Reichswehr
Gunho de 1932), tomou-se chanceler sucedendovon Papen (dezembro de 1932), mas teve de ceder 0 posto a :Hitler em janeiro de 1933.
Foi assassinado pelos nazistas no ano seguinte. Parece que, aqui,
Foucault confunde Ropke e Riistow (d. infra, nota 23). Na verdade, era a este ultimo que Schleicher pretendia confiar 0 ministerio
dos Assuntos Economicos em janeiro de 1933.
18.... onde conhece 0 soci6logo Alexander Riistow, tambem
emigrado (ef. ibid.).
19. Em 1937. Ensinou ai no Instituto de Altos Estudos Internacionais. Tambem presidiu a Sociedade do Mont-Pelerin (d. supra, nota 12) de 1960 a 1962.
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20. W. Ropke, 1st die deutsche Wirtschajtspolitik richtig? Analyse
und Kritik, Sttutgart, Kohlhammer, 1950 (ef. F. Bilger, La Pensee economique liberale..., p. 97); reed. in W. Stiitzel et al., orgs., Grundtexte zur
sozialen Marktwirtschaft, op. cit. [supra, p. 133, nota 21], pp. 49-62.
21. W. Ropke, Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Edenbach-Zurique, E. Rentsch, 1942, 4~ ed., 1945 / La Crise de notre
temps, trad. fro H. Faesi e Ch. Reichard, Neuchiltel, Ed. de ,LaBaconniere, 1945 (edi\'ao sem as numerosas anota\,oes e 0 mdlce);

reed. "Petite Bibliotheque Payol", 1962. Esta obra foi proibida na
Alemanha pouco depois da sua publica\,ao (d. 0 Volkische Beobachter de 11 de julho de 1942). Os outros volumes que completam esse livro sao Civitas Humana: Grundfragen der Gesellschaftsund Wirtschaftsreform, Edenbach-Zurique, E. Rentsch, 1944/ Civitas Humana, ou les Questions fondamentales de la Rtfonne economique et sociale: capitalisme, collectivisme, humanisme economique, ftat,
societe, economie, trad. fro P. Bastier, Paris, Librairie de Medicis, 1946,
e Internationale Ordnung, Edenbach-Zurique, E. Rentsch, 1945/ La
Communaute internationale, trad. fro [anon.], Genebra, C. Bourquin
("Bibhotheque du cheval aile"), 1947. Ropke tambem publicou,
em 1945, urn livro sobre a "questao alema", Die deutscher Frage
(Erlenbach-Zurique, E. Rentsch), onde recomenda a monarquia
constitucional como meio de restabelecer 0 Rechtsstaat.
22. E. Hussert Die Krisis der europiiischen Wissenschaften und
die transzendentale Phiinomenologie, W. Biemel, 1954 / La Crise des
sciences europeennes et Ia Phenomenologie transcendantale, trad. fro G.
Granel, Paris, Gallimard, 1976. Embora a obea, em sua versao definitiva, perten\,a aos escritos p6stumos de Bussert a primeira
parte, que foi objeto de duas conferencias, em Viena e Praga, em
1935, foi publicada em Belgrado, em 1936, na revista de Arthur
Liebert, Philosophia. E possivel portanto que Ropke tenha conhecido esse texto. No entanto, nao faz nenhuma referenda explicita
a ele. Sua fonte, ou sua referencia implicita, e muito mais religiosa do que filos6fica. Cf. Civitas Humana, trad. cit., p. 12: "[...) urn
leitor atento da celebre e tao pouco conhecida enciclica Quadragesimo Anno (1931) nela descobrira uma filosofia social e economica
que, no fundo, leva a mesma conclusao [que A crise do nosso tempo)". Sobre essa encfclica, ef. supra, p. 135, nota 31.
23. Alexander Riistow (1885-1963), filho de urn general prussiano. Adepto de urn socialismo radical, pertenceu aprimeira gera\,ao do Jugendbewegung. Funciomirio, depois da Primeira Guerra
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MWldial, do ministerio da Economia,. torna-se em 1924 conselheiro cientifico do Verein deutscher MaschinenbauanstaIten (VDMA,
Confedera\ao dos Construtores Alemaes de Maquinas). Suas tomadas de pOSil;'30 a favor de urn liberalismo social tamararo-no
alva dos comunistas e dos nacional-sociahstas. Exilado em 1933,
obteve, gra,as aajuda de Ropke, urn cargo de professor de, historia economica e social em Istambul, onde permaneceu ate 1947.
Em 1950, sucedeu Alfred Weber na cadeira de sociologia economica. Suas obras principais sao: Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus als religionsgeschichtliches Problem [0 fracasso do liberalismo
economico, problema de hist6ria religiosa], Istambul, 1945, e sua
monumental trilogia Ortsbestimmung der Gegenwart [Determina,ao do lugar do presente], Erlenbach-Zurique, E. Rentsch, I. I, Ursprung der Herrschaft [Origem da domina,ao], 1950; I. II, Weg der
Freiheit [0 caminho da liberdade], 1952; I. Ill, Herrschaft oder Fre,heit [Domina,ao ou liberdade], 1955 (d. a resenha de C. J. Friedrich, "The political thought of Neo-liberalism", The Amencan Polincal Science Review, 49 (2), junho de 1955, pp. 514-25).
24. Friedrich von Hayek: nascido em Viena no dia 8 de maio
de 1899, estuda direito e ciencia politica em Viena, onde faz 0 curso de economia politica de F. von Wieser (1851-1926) e participa
dos seminarios informais organizados por Ludwig von Mises, entao funciomirio da Camara de Comercio, em seu escrit6rio. Hayek,
que ainda se inclina para 0 pensament? socializa~te dos fabiar:os,
logo adere as teses ultrah~rais defendidas por ~hses em seu ~vro
Le Socialisme (1922), op. c,t. [po 130, nota 11]. D,retor do Instituto
Vienense de Pesquisas Economicas (cujo vice-presidente era Mises), muda-se da Austria para Londres em 1931. Nomeado professor de ciencias sociais e morais da Universidade de Chicago em
1952, volta para a Alemanha em 1962, encerrando sua carreira na
Universidade de Friburgo. Alem das obras citadas em nota (supra,
p. 33, nota 3, e infra, nota 33), Hayek e autor de Prices and Producnon, Londres, Georges Routledge & Sons, 1931 / Pm et Produchon,
trad. fro TRADECOM, Paris, Calmann-Levy, 1975, reed. PressesPocket, "Agora", 1985; Individualism and Economic Order, ChicagoLondres, University of Chicago Press - Routledge & Kegan Paul,

1949; The Counter-Revolunon of Science: Studies of the abuse of reason, Glencoe, lil., Free Press, 1952 I Scientisme et Sciences sociales.
Essai sur Ie mauvais usage de la raison, trad. fro (parcial) R. Barre, Paris, Pion, 1953, reed. Presses-Pocket, "Agora", 1986; Law, Legislanon
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and Liberty, vol. I, Rules and Order; vol. II, The Mirage of Social Just.ce; vol. IlL The Eblthcal Order of a Free People Chicago-Londres

University of Chicago Press - Routledge & Ke~an Paul, 1973-1979
/ DrOIt, LeglslatlOn et Liberte, trad. fro R. Audouin Paris PDF 3 vols
.,
1980-1983.
'
,
,

. 25. P~oclc:mada e~ 9 de novembro de 1918, quando do anunCI0 da abdlca~ao de GUllherme II, dotada de uma constitui~ao em
1919, a Republica de Weimar (1919-1933) teve de enfrentar dific~ldades economicas consideraveis, devidas em particular a infla~a.o acentuada pelo custo das repara~5es de guerra e ao choque da
cnse .de 1929, que favoreceram 0 crescimento dos movimentos extremlstas.
_26.MaxW~ber (1864-1920). Nao e seguro que Foucault fa,a
referenCla aqUi a grande obra deste ultimo, Wirtschaft und GeselIschaft (Tubingen, J. c., B. Mohr, 1922; 4~ ed. por J. Winckelmann,
1956/ Econom,e et soc'ete, I, trad. fro parcial de J. Chavy e E. de Dample~e, .Pans,. ~lon, 1971), mas sim a A tHea protestante e a espirito do
capltalzsmo, J3 evocada acima (d. supra, p. 134, nota 25).
27. Sobre a abundante literatura que trata da rela~ao entre
Weber e Marx, e os pontos de vista contraditorios que neles encontramos, d. C. Colliot-Thelene, "Max Weber et I'heritage de la
conception materialiste de I'histoire", in Etudes weberiennes Paris
PDF, "Pratiques tMoriques", 2001, pp. 103-32.
"
. 28. Max Horkheimer (1895-1973): co-fundador do Institut fUr
SOllalJorsehung (InstItuto de Pesquisas Sociais), criado em Frankfurt emY~~3, que ele reorganizou a partir de 1931. Exonerado em
1933, dmglU 0 anexo genebrino do Instituto, depois se instalou
em Nova York em 1934. Retornou aAlemanha em abril de 1948.
29. Cf. supra, aula de 31 de janeiro de 1979, pp. 111-3.
30. Ludwig Joseph (Lujo) Brentano (1844-1931): membro da
Jovem Escola Historica, liderada por Gustav von Schmoller (18381917). Cf. J. A. Schumpeter, Histaire de ['analyse economique, trad.
c'l., I. III, pp. 87-8. F. Bdger (La Pensee economique ltberale..., pp. 256) apresenta-o Como "0 fundador do liberalismo alemao": "Ele
prec;mizava urn liberalismo que devia se distinguir do liberalismo
l~?les por urn .program~ nao somente negativo, mas tambem poSItIvo, em particular no ambito social. 0 Estado devia intervir, portanto, e B.re~tano fez parte do 'Verein fur Sozialpolitik', fundado
pelos soclal~s~as de Estado; ele apoiava a polftica social realizada pelo Impeno, aprovava a forrna~ao dos sindicatos operarios que,
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segundo ele, possibilitavam restabelecer a equihbrio de for,as no

mercado de trabalho."
31. Friedrich List (1789-1846), Das nationale System der politischen Okonomie, Stuttgart-Tiibingen, Cotta, 1841 / Systeme national d'economie politique, trad. fro H. Richelot, Paris, Capelle, 1857;
reed. "Tel", 1998. Sabre 0 papel de List na genese cia "doutrina do
protecionismo educador", d. W. Ropke, La Crise de notre temps,
trad. cit. [supra, nota 21], ed. de 1945, pp. 78-87.
32. Deutscher Zollverein: uniao alfandegana dos Estados alemaes realizada no seculo XIX sob a dire~ao cia Prussia. Iniciada em
1818, estendida em 1854 it quase-totalidade daAlemanha, contribuiu fortemente para a sua transforma~ao em grande patencia
economica. Ver, a esse respeito, as notas de Foucault nas Ultimas
paginas do manuscrito da aula precedente (supra, p. 127).
33. Walter Rathenau (1867-1922): industrial judeu que, a partir de 1915, ocupou-se cia organizac;ao cia economia de guerra alerna. Ministro dos Neg6cios Estrangeiros em 1922, foi assassinado

por dais nacionalistas de extrema direita. Cf. W. Ropke, Civitas Humana, trad. cit., p. 144, nota 1 da p. 120: "0 eterno saint-simonismo, que herdou do seu fundador a ideia de urn planismo despotico, aparece-nos na figura de Walter Rathenau. As voltas, ele proprio, com urn tragico dilaceramento, acabou sendo vitima de uma
epoca dilacerada. Foi tambem 0 que mais tarde se chamou de urn
'teenocrata'." Cf. tambem F. Hayek, The Road to Serfdom, Chicago
University Press - Londres, Routledge, 1944 / La Route de la servitude, trad. fro G. Blumberg, Paris, Librairie de Medicis, 1946; reed.
Paris, PUF, "Quadrige", 1993, p. 126, que sahenta a influencia das
suas ideias sobre as op~oes economicas do regime nazista.
34. Cf. supra, nota 5.
35. Cf. supra, nota 6.
36. 0 plano quadrienal afirmava a prioridade absoluta do
rearmamento. Sobre 0 papel e a organiza~ao do departamento do
plano quadrienal dirigido par Goring, ef. F. Neumann, Behemoth:
The structure and practice of National Socialism, Toronto, Oxford
University Press, 1944 / Behemoth. Structure et pratique du nationalsocialisme, trad. fro G. Dauve e J.-L. Boireau, Paris, Payot, "Critique
de la pohtique", 1987, pp. 239-42 (quadro, p. 244). Para uma sintese dos trabalhos mais recentes sobre esse momento da politica
economica alema, cf. L Kershaw, Nazi Dictatorship: Problems and
perspectives of interpretation, Londres-Nova York, E. Arnold, 1996 /
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Qu'est-ce que Ie nazisme? Problhnes et perspectives d'interpretation,
trad. fro J. Cam~ud, Paris, Gallimard, "Foho Histoire", 1997, pp.
113-5.Vertambem H. James, The German Slump: Politics and economics, 1924-1936, Oxford, Clarendon Press - Nova York, Oxford
University Press, 1986.
37. Cf. F. Hayek, La Route de la servitude, loc. cit. [supra, nota
33]: "[Os] escritos [de Rathenau] contribuiram mais que todos as
outros para moldar as opinioes economicas de toda uma gera~ao
crescida durante e depois da guerra na Alemanha. Alguns dos
seus colaboradores mais proximos mais tarde fariam parte do estado-maior da administra~ao do plano quadrienal de Goring."
38. N omeado par Churchill, em 1940, presidente de urna comissao interministerial encarregada de propor melhorias no sistema ingles de prote,ao social, WtlIiam Beveridge (1879-1963) publicou em 1942 urn primeiro relatorio, Social Insurance and Allied
Seroices (Nova York, Agathon Press, 1969), em que preconizava a
cria~ao de urn sistema de prote~ao social generalizado, unificado
e centralizado, assim como a cria~ao de urn servi~o de saude gratuito e acesslvel a todos; depois urn segundo, em 1944, Full em-

ployment in a Free Society I Du travail pour tous dans une societe libre,
trad. fro H. Laufenburger e J. Domarchi, Paris, Domat-Montchrestien, 1945, que contribuiu largamente para popularizar as teses
keynesianas. 0 primeiro relatorio nunca foi integralmente traduzido em franc;es (sobre as sinteses, comentarios e analises publicados em frances nos anos 1940, d. N. Kerschen, "L'influence du rapport Beveridge sur Ie plan fran,ais de securite sociale de 1945", Revue fran,aise de science politique, vol. 45 (4), agosto de 1995, p. 571).
Cf. R. ServOlse, Le Premier Plan Beveridge, Ie Second Plan Beveridge,
Pans, Domat-Montchrestien, 1946. M. Foucault evoca 0 plano Beveridge em diversas conferencias e entrevistas. Cf. notadamente:
"Crise de la medecine au crise de l'antimedecine?" (1976), DE, iII,
n? 170, pp. 40-2; "Un systeme fini face une demande infinie"
(1983), DE, IV, n? 325, p. 373.
39. W. Ropke, "Das Beveridgeplan", Schweizerische MonatsheftefUr Politik und Kultur, junho-julho de 1943. Essa critica do pIano Beveridge e resumida por "Ropke em Civitas Humana, trad. cit.,
pp. 226-43 (ef. infra, aula de 7 de mar,o de 1979, p. 286, nota 5).
Como nota K. Tribe, referindo-se a essa passagem do curso, em

a

Strategies of Economic Order; German Economic Discourse 1750-1950

Cambridge University Press, 1995, p. 240: "There is some artistic li~
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cenee at work here: for Ropke does not seem to have committed
himself in so many words."
40. Sobre a estrutura juridica do Estado nacional-socialista,
M. Foucault havia lido notadamente as obras de M. Cot, La Conception hitlfnenne du droit, tese de direito, Toulouse, Impr. du Commerce, 1938, e de R. Bannard, Le Droit et rEtat dans la doctrine national-socialiste, Paris, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, 1936, 2" ed., 1939.
41. Werner Sombart (1863-1941): urn dos principais representantes, com A. Spiethoff e M. Weber, da ultima gera,ao da Escola hist6rica alema. Professor de economia em Bedim a partir de
1917. Sua primeira grande obra, Der moderne Kapitalismus (Leipzig, Duncker & Humblot, 1902), se inscreve na continuidade das
teses de Marx e Ihe vale uma reputa~ao de socialista. Em 1924, ele
adere ao programa da revolw;ao conseIVadora e se torna, em 1933,
membro da Akademie fir deutsches Recht. A despeito da sua adesao
ao principio do Fuhrer, ele nao subscreve as teorias raciais nacional-sodalistas. Seus Ultimos livros, inclusive Deutscher Sozialismus,
serao mal recebidos pelo regime.
42. Deutscher Sozialismus, Berlim-Charlottenburg, Buchholz
und Weisswange, 1934 / A New Social Philosophy, trad. ingl. K. F.
Geiser, Princeton-Londres, Princeton University Press, 1934 / Le
Socialisme allemand: une theorie nouvelle de la societe, trad. fro G.
Welter, Paris, Payot, 1938; reed. com prefacio de A. de Benoist, Pardes, IIRevolution conservatrice", 1990.
43. Cf. H. Marcuse, One-dimensional Man: Studies in the ideology of advanced industrial societies, Boston, Beacon Press, 1964 /
L'Homme unidimensionnel, trad. fro M. 'Wittig, Paris, Minuit, 1968;
reed. Seuit "Points", 1970.
44. W. Sombart, Le Socialisme allemand, trad. cit., parte I, "L'ere
economique", cap. 2, "La transformation de la societe et de l"Etat",
e 3, "La vie spirituelle", ed. 1990, pp. 30-60.
45. Cf. W. Sombart, Der moderne Kapitalismus / LApogee du capitalisme, trad. fro S. lankelevitch, Paris, Payot, 1932, parte III, cap.
53, e Das Proletariat, Frankfurt/M., Rutter und Loening, 1906, em
que denunciava a solidao e 0 desarraigamento dos trabalhadores
produzidos pela "era economica".
46. Cf. G. Debord, La Societe du spectacle, Paris, Buchet-Chastel, 1967. as livros de Marcuse e de Debord, a que Foucault faz
aqui alusao, constituiam as duas grandes referencias da critica si-
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macionista desde 0 fun dos anos 1960 (cf. ja a ultima aula do curso precedente, 5 de abril de 1978, Securite, Territoire, Population, pp.
346 e 368, n. 15).
47. Cf. W. Ropke, Civitas Humana, trad. cit., pp. 118 e 121: "0
5ucesso dessa escola [saint-simonianaJ provinha do seguinte fato:
tirava-se do cientificismo as Ultirnas conseqiiencias para a vida social e para a politica e chegava-se assim a meta inevitavel desse
caminho: ao coletivismo, que transporta para a pratica economica
e politica a elimina<;ao cientificista do homem. Sua gloria assaz
contestavel esta em ter criado 0 modelo de uma concep<;ao do
mundo e da sociedade que poderiamos chamar de a etrmo saintsimonismo: 0 estado de espirito meca.nico-quantitativo mesclado
do hibris cientifico e da mentalidade dos engenheiros, estado de
espirito dos que unem 0 culto do colossal asua necessidade de se
valorizar, que constroem e organizam a economia, 0 Estado e a sociedade segundo leis pretensamente cientificas com 0 compasso e
a regua e, fazendo isso, reservam a si proprios os melhores postos
no escritorio."
48. Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon (17601825), filosofo, economista e reformador social frances, que, para
remediar a crise aberta pela Revolw;ao, havia apresentado em Du
systeme industriel (1821; reed. Paris, Anthropos, 1966) urn plano de
"remodela<;ao geral do sistema social" (p. 11), substituindo 0 antigo "sistema feudal e militar" (p. 12) pelo "sistema industrial", baseado na domina<;ao dos industriais e dos cientistas, e organizando toda a sociedade tendo em vista 0 "objetivo industrial" (p. 19).
Cf. igualmente 0 Catechisme des industriels, Paris, Impr. de Setier, 4
cadernos, 1823-1824, uma parte dos quais (0 3? cademo) foi redigida por Augusto Comte. Seus discipulos - Rodrigues, Enfantin,
Bazard - se organizaram em Sociedade, depois da sua morte, em
tome do jomal Le Producteur. 0 movimento deles teve urn papel
importante na politica colonial da Monarquia de Julho, na constru<;ao das primeiras ferrovias e do canal de Suez.
49. Cf. infra, aula de 21 de fevereiro de 1979, p. 229, a referenda mais explicita a Walras, Marshall e 'WickselL
50. A referenda a redu<;ao eidetica husserliana se encontra
em Eucken desde 1934, no ensaio "Was leistet die nationalOkonomische Theorie?", publicado como introdu<;ao asua obra Kapitaltheoretische Untersuchungen, lena, Fischer, onde teoriza pela primeira vez seu metodo - urn procedimento de abstra<;ao efetuado
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pela "Reduktion des tatsachlich Gegebenen auf reine Faile" (redu,ao do dado fatual a casas puros) (p.21).
51. Sabre a intui~a.o cia essencia, ou erdos, em oposi~ao aintui~ao empirica, d. E. Husser!, Idees directrices pour une phtnomtnologie, trad. fro P. Ricoeur, Paris, Gallimard, 1950, pp. 19-24.
52. F. Bilger, La Pensee economique liberale..., p. 155: "A teona

cia concorrencia perfeita nao econsiderada pelos liberais uma teoria positiva, mas uma teoria normativa, urn tipo ideal que e preciso se esforc;ar para alcant;ar."

53. Cf. supra, p. 144.
54. F. Bilger, La Pensee economique liberale..., p. 52: "A morfologia economica {isto

e, a anaIise tipo16gica dos sistemas economi-

cos] proporciona, de acordo com Walter Eucken, 'urn vinculo solido entre a visao empirica dos acontecimentos hist6ricos e a anaIise te6rica geral, necessaria acornpreensao das relac;oes'." Sabre a
articular;a.o cia analise morfo16gica da moldura com a analise teorica dos processos economicos no seio desta, d. ibid., pp" 54-5.
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a neoliberalismo alemiio (III). - Utilidade das analises
hist6ricas em rela(iio ao presente. - Em que 0 neoliberalismo se
distingue do liberalismo classico? - Seu desafio espedfico:
como regular 0 exercicio global do poder politico com base nos
principios de uma economia de mercado e as transfonna(oes
que da{ decorrem. - a descolamento entre a economia de mercado e as politicas do laissez-faire" - a col6quio Walter LippM
mann (26-30 de ogosto de 1938). - 0 problema do eshlo do
a(ao governamental. Tres exemplos: (a) a questao dos monopoM
lios; (b) a questao das "a(oes confonnes". as fundamentos da
politica economica segundo W Eucken. Ap3es reguladoras e
ap3es ordenadoras; (c) a polftica social. A critica ordoliberal da
economia do bem-estar. - A sociedade como ponto de aplica(ao
das interven(oes governamentais. A "politica de sociedade"
(Gesellschaftspolitik). - Pn"meiro aspecto dessa polftica: a
formalizapio da sociedade com base no modelo da empresa. Sociedade empresarial e sociedade judicitiria, duas faces de um
mesmo fenomeno.
Eu gostana de continuar hoje 0 que tinha come~ado a
lhes dizer a prop6sito do liberalismo alemao. Quando se
fala do neoliberalismo, alemao ou nao, alias, enlim do neoliberalismo contemporiineo, obtem-se em geral tres tipos
de resposta.
Primeiro, esta: do ponto de vista economico, a que e a
neoliberalismo? Nada mais que a reativa~ao de velhas teorias economicas ja surradas.
Segundo, do ponto de vista sociol6gico, 0 que e 0 neoliberalismo? Nada mais que aquilo atraves do que passa a
instaura~ao, na sociedade, de rela~6es estritamente mercantis.
Por lim, terceiro, de um ponto de vista politico, 0 neoliberalismo nada mais e que uma cobertura para uma interven~ao generalizada e administrativa do Estado, intetven-
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~ao tanto mais pesada quanta mais insidiosa e quanta mais
se mascarar sob os aspectos de urn neoliberalismo.
Esses tres tipos de resposta, como voces percebem, fa-

zero 0 neoliberalismo aparecer como nao sendo, aflnal de
contas, absolutamente nada QU, em todo caso, nada mais

que a mesma coisa de sempre, e a mesma coisa de sempre
piorada. Ou seja: e Adam Smith apenas urn pouco reativado; segundo, e a sociedade mercantil, a mesma que 0 livro
I do Capital havia decodificado, denunciado; terceiro, e a
generaliza~ao do poder de Estado, isto e, e Soljenitsin' em
escala planetana.
Adam Smith, Marx, Soljenitsin, laissez-faire, sociedade
mercantil e do espetaculo, universe concentracionano e
Gulag: eis, grosso modo, as tres matrizes analiticas e criticas
com as quais geralmente se aborda esse problema do neoliberalismo, 0 que permite portanto nao fazer praticamente
nada a seu respeito, refazer iterativamente 0

meSilla

tipo de

critica dos ultimos duzentos, cern, dez anos. Ora, 0 que eu
gostaria justamente de Ihes mostrar e que 0 neoliberalismo

e, no fim das contas, Dutra coisa. Grande coisa au pauca
coisa, eu nao sei, mas certamente alguma coisa. E e essa al-

guma coisa na sua singularidade que eu gostaria de apreender. Porque, se e verdade que pode haver certo numero de
efeitos politicos importantes, podemos dizer preciosos, em
fazer analises hist6ricas que

Se

apresentam, precisamente,

como historicas e procuram detectar urn tipo de pniticas,
de formas de institui~6es, etc., que possam ter tido curso
e lugar por certo tempo e em certos lugares, se pode ser importante, afinal, mostrar 0 que foi num momento dado, sei
la, urn [mecanisme de]* prisao ever qual e 0 efeito produzido por esse tipo de analise puramente historica numa situa~ao presente, nao e em absoluto e nao e nunca para dizer implicitamente, e com maior razao explicitamente, que
o que era entao e 0 que e agora. 0 problema e deixar agir
.. Conjectura: palavra inaudivel.
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o saber do passado sobre a experiencia e a pratica do presente. Nao e em absoluto para laminar 0 presente numa
forma reconhecida no passado, mas que valeria no presenteo Essa transferencia dos efeitos politicos de uma analise
historica sob a forma de uma simples repeti~ao e sem duvida 0 que ha que evitar a qualquer pre~o, e e por isso que
insisto nesse problema do neoliberalismo, para tentar separa-Io das criticas que sao feitas a partir de matrizes historicas pura e simplesmente transpostas. 0 neoliberalismo
nao e Adam Smith; 0 neoliberalismo nao e a sociedade
mercantil; 0 neoliberalismo nao e 0 Gulag na escala insidiosa do capitalismo.
o que e portanto esse neoliberalismo? Na ultima vez,
procurei lhes indicar pelo menos qual era 0 seu principio
teorico e politico. Procurei Ihes mostrar como, para 0 neoliberalismo, 0 problema nao era em absoluto saber, da mesrna maneira que no liberalismo do tipo Adam Smith, no Iiberalismo do seculo XVIII, como, no interior de uma sociedade politica ja dada, era possivel recortar, arranjar urn
espa~o livre que seria 0 do mercado. 0 problema do neoliberalismo e, ao contrario, saber como se pode regular 0
exercicio global do poder politico com base nos principios
de uma economia de mercado. Nao se trata portanto de Iiberar urn espa~o vazio, mas de relacionar, de referir, de projetar numa arte geral de govemar os principios formais de
uma economia de mercado.

E esse, a meu verI

0

desafio. E

eu havia procurado lhes mostrar que, para conseguir fazer
essa opera~ao, isto e, saber ate que ponto e em que medida
as principios fonnais de uma economia de mercado podiam indexar uma arte gera! de govemar, os neoliberais haviam sido obrigados a fazer 0 liberalismo classico passar por
certo numero de transforma~6es.
A primeira dessas transforma~6es, que procurei lhes
mostrar na ultima vez, era essencialmente a dissocia~ao entre a economia de mercado, 0 principio economico do mer-

cado, e 0 principio politico do laissez-faire. Creio ter sido
esse descolamento entre a economia de mercado e as poli-
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licas de laissez-faire 0 que havia sido oblido, 0 que havia sido
definido - em todo caso, 0 principio disso havia sido estabelecido - a partir do momenta em que os neoliberais 00Vlam apresentado um~ teoria ~a concorrencia pura, que faZla surgrr essa cancarrenCla nao como urn dado primitivo e
natural que estaria, de c,erta modo, no proprio principia, no
fundamento dessa socledade, e bastaria de certo modo
deixar subir de volta asuperficie e redescobrir; a concorren~
cia, longe disso, era uma estrutura, uma estrutura dotada de
propriedades formais, [e] eram essas propriedades formais
da estrutura concorrencial que asseguravam e podiam assegurar a regula<;ao economica pelo mecanismo dos pre<;os.
Por conseguinte, se a concorrencia era de fata essa estrutura formal, ao mesma tempo rigorosa em sua estruhlra inter-

na, rna,sfnigil em sua existencia hist6rica e real, 0 problema
da pohtica hberal era, justarnente, 0 de organizar de fato 0
espa<;o concreto e real em que a estrutura formal da concorrencia podia atuar. Vma economia de mercado sem laissezfaire, ist.? e, uma polilica aliva sem dirigismo. 0 neoliberahsmo nao val ~ortanto se situar sob 0 signo do laissezjaire,
m~~, ao contrana, sob 0 sIgna de uma vigilancia, de uma
atiVldade, de uma interven<;ao permanente.
Isso aparece daramente na maioria dos textos neoliberais*.!fa urn texto a que remeto voces (se conseguirem en-

contra-lo, porque ele nao e facil de encontrar. Extraviou-se
estranhamente na Bibliotheque Nalionale, mas com certeza vao encontra-lo no Musee Social)'. Esse texto e 0 resumo das interven<;oes feitas em 1939, bern na vespera da
guerra, durante urn col6quio chamado "Col6quio Walter
Llppmar:n'''. Esse col6quio foi reunido na Fran<;a', ap6s a
pubhca<;ao do hvro de Lippmann que acabava de ser traduzido para 0 frances com 0 titulo de La Cite [libre1**'. Livro
curiosa porque era urn livro que, por urn lado, de fato reto,. M.P.: neopositivistas
** M.E: fuhlra [A cidade livre (N. do T.)]
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rna, na fanna de uma pura e simples

reativa~a.o,

as temas

do liberalismo dassico, mas tarnbem, em certo numero de
aspectos, apresenta elementos que fazem parte do neoliberalismo. Esse livro linha acabado de sair nos Estados Unidos, havia sido traduzido para 0 frances, e reuniu-se em Paris um col6quio em que figuram 0 pr6prio Walter Lippmann, os velhos liberais de tradi<;ao dassica, franceses como
Baudin', por exemplo', e urn certo nUmero de neoliberais alemaes e austriacos, precisamente aqueles que faziam parte
da Escola de Friburgo e haviam sido, uns, expulsos da Alemanha, outros, reduzidos ao silencio na Alemanha, e que
tinham com ele uma oportunidade para se exprimir. Enesse col6quio que temos Ropke", que temos Riistow, que temos Hayek, que temos Von Mises'. E tarnbem gente intermediaria: temos Jacques Rueff"', temos Marjolin", que por
sinal e importante na economia francesa do p6s-guerra. E 0
secretario-geral desse congresso e alguem que nao toma a
palavra, em todo caso, se tomou, naD aparece nas atas, e
que e Raymond Aron". E na esteira desse col6quio - bom,
eu lhes assinalo isso porque algumas pessoas se interessarn
particularmente pelas estruturas do significante - que se decide, em julho de 1939", formar uma comissao permanente
que se chamara "Comissao internacional de estudo para a
renova<;ao do liberalismo", CIERL". Eno decorrer desse co16quio que se definem - tudo isso voces encontram no resumo, salpicado de outras teses e de temas do liberalismo
dassico - as propostas especificas e pr6prias do neoliberalismo. Enele que urn dos participantes, nao me lembro mais
quem1', propoe como nome para esse neoliberalismo que se

estava procurando formular a expressao bem significativa
"liberalismo positivo". Esse liberalismo positivo e, portanto,
urn liberalismo intervencionista. E urn liberalismo de que
Ropke, na Gesellschaftskrisis, que publicara, alias, pouco tempo depois do col6quio Lippmann, diz: "A liberdade de mercado necessita de uma politica ativa e extremarnente vigilante.'"'' E voces encontram em todos os textos dos neoliberais essa mesma tese de que 0 governo num regime liberal
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e urn govemo ativo, e urn govemo vigilante, e urn govemo
intervencionista, e com f6rmulas que nem 0 liberalismo cl;,ssica do seculo XIX nem 0 anarcocapitalismo americana poderiam aceitar. Eucken, por exemplo, diz: "0 Estado e responsavel pelo resultado da atividade econornica.'''' Franz
Bohm diz: "0 Estado deve dominar 0 devir economico.""
Miksch diz: "Nessa politica liberal" - essa frase e importante -"e possivel que nessa politica liberal 0 numero das intervenc;6es economicas seja tao grande quanto numa politica planificadora, mas sua natureza e diferente."l~ Pais bern,
creio que temos aqui, nesse problema da natureza das intervenc;6es, urn ponto a partir do qual poderemos abordar 0
que ha de especifico na politica neoliberal. 0 problema, em
linhas gerais, do liberalismo do seculo XVIII - inicio do seculo XIX, era, como voces sabem, demarcar entre as a~6es
que deviam ser executadas e as ac;5es que naD deviam ser
executadas, entre as areas em que se podia intervir e as areas
em que nao se podia intervir. Era a demarcac;ao das agenda/non agenda"'. Posic;ao ingenua aos olhos dos neoliberais,
cujo problema nao e saber se ha coisas em que nao se pode
mexer e outras em que se tern 0 direito de mexer. 0 problema e saber como mexer. E0 problema da maneira de fazer,
e 0 problema, digamos, do estilo govemamental.
Para mostrar como os neoliberais definem 0 estilo de
ac;ao govemamental, vou tomar tres exemplos. Serei ao

mesmo tempo esquematico, breve e brutal. Mas voces vao
ver que sao coisas que voces certamente conhecem, ate por-

que estamos nos banhando nelas. Gostaria simplesmente
de lhes indicar, sem aprofundar, de forma esquematica, tres
coisas: primeiro, a questao do manapotio; segundo,

0

pro-

blema daquilo que os neoliberais chamam de ac;ao economica conforme; terceiro, 0 problema da politica social. Depois, a partir dai, procurarei Ihes apontar algumas das caracteristicas que me parecem especificas, justamente, a esse
neoliberalismo e que 0 op6em absolutamente a tudo 0 que
se imagina criticar em geral quando se critica a politica liberal do neoliberalismo.
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Primeiro, portanto, a questao dos monop6lios. Mais
uma vez me perdoem, e muito banal, mas creio que temos
de passar por ai, nem que seja para atualizar alguns problemas. Digamos que, na concepc;ao ou numa das concepc;6es
classicas da econornia, 0 monop6lio e considerado uma consequencia em parte natural, em parte necessaria, da concorrencia no regime capitalista, ou seja, nao se pode deixar
a concorrencia se desenvolver sem que apares;am, ao mes-

mo tempo, fenomenos monopolisticos que tern precisamente por efeito limitar, atenuar, no limite ate mesmo anular a concorrencia. Seria portanto inerente a 16gica hist6rico-economica da concorrencia suprimir a si mesma, tese

essa que implica, evidentemente, que todo liberal que pretenda garantir 0 funcionamento da livre concorrencia tern
de intervir no interior dos mecanismos economicos, preci-

samente sobre aqueles que facilitam, trazem em si e determinam 0 fenomeno monopolistico. Ou seja, se se quer sal-

var a concorrencia dos seus pr6prios efeitos, e necessario
intervir sobre os mecanismos economicos, as vezes. E esse

o paradoxo do monop6lio para uma economia liberal que
coloca 0 problema da concorn§ncia e aceita, ao mesmo tem-

po, a ideia de que

0

monop6lio faz efetivamente parte da

l6gica da concorrencia. Claro, como voces podem imaginar,

a posic;ao dos neoliberais vai ser bern diferente, e seu problema sera demonstrar que na verdade 0 monop6lio, a tendencia monopolistica nao faz parte da 16gica economica e
historica da concorrencia. Ropke, na Gesellschajtskrisis, diz
que 0 monop6lio e "um corpo estranho no processo economico" e que ele nao se forma espontaneamente21 • Em apoio
a essa tese, os neoliberais dao certo ntimero de argumentos

que situo para voces apenas a titulo indicativo.
Em primeiro lugar, argumentos de tipo hist6rico, a saber, que na verdade 0 monop6lio, longe de ser urn fenomeno de certo modo ultimo e recente na hist6ria da economia
liberal, eurn fenomeno arcaico, e urn fenomeno arcaico que

tern essencialmente por principio a intervenc;ao dos poderes publicos na economia. Minai, se ha monop6lio, e por-
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que as poderes pUblicos, au as que naquele momenta dado
asseguravam as fun~6es, a exercfcio do poder publico, concederam as corpora~6es e as fabricas privilegios, e porque
o~ ~stados ou as s~beranos concederam monopolios a in-

dlVlduos au a famihas, em troca de certo numero de servi-

~os financeiros na forma de uma especie de fiscalidade de-

nvada au mascarada. Foi a caso, par exemplo, do monopoho dos Fugger, concedldo par Maximiliano I em troca de
servi~os financeiros". Em suma, a desenvolvimento, no decorrer da Idade Media, de uma fiscalidade, condi~ao par sua
vez do creSClmento de urn poder centralizado, acarretou a
cria5ao dos monopolios. 0 monopolio, fen6meno arcaico e

fenomeno de interven~ao.

Analise tambem juridica das condi~6es de funcionamenta do direito que possibilitaram au facilitaram a monopolio.. Em que as praticas de heran~a, em que a existencia de
urn dlfelto das socledades par a~ao, em que tambem as direltos de patente, etc. puderam, par causa de urn funcioname:,to juridico e nao [P?r] raz6es economicas, engendrar as
fenomenos de monopolio? Aqui as neoliberais colocaram
toda uma serie de problemas mais historicos e mais institucionais do que propriamente econ6micos, mas que abriram
cammho para toda uma serie de pesquisas interessantissimas sabre a quadro politico-institucional de desenvolviment.o do capitalismo, de que as americanos, as neoliberais
amencanos, tirarao proveito. As ideias de North'" par exempia, sabre a desenvolVlffiento do capitalismo estao exatamente n;ssa linha que foi aberta pelos neoliberais e cuja
problematica aparece claramente em vanas interven~6es do
coloquio Lippmann.
~utro arpumento para mostrar que a fenomeno mo~opohstico nao pertence de plena direito e de plena IOgica
a e~onornla da ~oncorrenc~a ~ao. as ami.lises polfticas sabre
o VInculo que ha entre a eXlstencla de uma economia nacional, a protecionismo alfandegario e a monopolio. Von Mises, por exernplo, faz toda uma serie de analises sabre issd4 •
Ele mostra que, par urn lado, ha uma facilita~ao do fenome-

no monopolistico pela

fragmenta~ao
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dos mercados nacio-

nais que, reduzindo as unidades economicas a dimens6es

relativamente pequenas, possibilita efetivamente a existencia, no interior dessa moldura, de fenomenos de monop6lio que naG subsistiriam numa economia mundia12~. Ele
mostra, roais positivamente, mais diretamente, como 0 protecionismo, decidido par urn Estado, s6 pode ser eficaz na
medida em que se cnam, se trazem a existencia carteis ou
monopolios capazes de controlar a produ~ao, a venda para
a exterior, a nivel dos pre~os, etc."" Era, grosso modo, a politica bismarckiana.
Em terceiro lugar, economicamente, as neoliberais chamam a aten~ao para a seguinte. Eles dizem: e verdade a
que se diz na analise clcissica quando se mostra que, no ca-

pitalismo, a aumento necessano do capital fum constitui
urn suporte inegavel para a tendencia a concentra~ao e ao
monapcHo. Mas, dizem eles, primeiro essa tendencia aconcentra~ao nao conduz necessaria e fatalmente ao monopolio. Existe, e claro, urn 6timo de concentra<;ao em dire~ao ao
qual a regime capitalista tende a se equilibrar, mas entre
esse 6timo de concentra~ao e a maximo representado pelo
fato monopolistico ha urn limiar que nao pode ser ultrapassado espontaneamente pelo jogo direto da concorrencia,
pelo jogo direto dos processos economicos. E necessaria a
que Rustow chama de "neofeudalismo predatorio"", aqueIe que recebe "0 apoio do Estado, das leis, dos tribunais, da
opiniao publica" tambem, e necessaria esse neofeudalismo
predat6rio para passar do 6timo de concentra~ao ao maximo monopolistico. E alem disso, diz Ropke, como quer que
seja, urn fenomeno monopolfstico, mesrno que exista, DaD e
em si mesmo estavePH. Quer dizer, no media prazo, se naG
for no curto prazo, sempre se produzem, no processo eco-

nomico, tanto modifica~6es de for~as produtivas, quanta modifica~6es tecnicas, seja crescimento maci~o de produtividade, seja tambem a aparecimento de novas mercados. E todos esses fazem que a evolu~ao em dire~ao ao monop6lio
seja apenas uma variavel que age, par certo tempo, dentre
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outras variaveis que serao dominantes em Qutros momentos. Em sua dinamica de conjunto, a economia cia concor-

rencia comporta toda uma serie de variaveis em que a tendencia aconcentra<;ao e sempre contrabalan<;ada por outras
tendencias.

Enfim - e e aindaVon Mises que raciocina assim" -, no
fundo, 0 que ha de importante, ou antes, 0 que ha de perturbador no fenomeno monopolistico em rela<;ao ao jogo
da economia? Sera 0 fato de que so ha urn produtor? De
modo algum. Sera 0 fato de que so uma empresa tern 0 direito de venda? De modo algum. 0 que faz que 0 monopolio possa ter urn efeito perturbador esta na medida em que
ele age sobre os pre<;os, isto e, na medida em que ele age
sobre 0 mecanismo regulador da economia. Ora, 0 pre<;o de
monopolio, isto e, urn pre<;o que pode aumentar sem que
caiam nem as vendas nem as lueras, esse pre~o podemos
muito bern imaginar que os proprios monopolios nao 0
pratiquem e nao possam pratica-lo - e isso de fato acontece regularmente -, porque, se praticarem 0 pre<;o de monopolio, sempre se exporao com isso ao aparecimento de urn
fenomeno concorrencial que se aproveitani da existencia
desses pre<;os abusivos de monopolio para contrabalan<;ar 0
monopolio. Por conseguinte, se urn monopolio quiser conservar seu poder monopolistico, devera aplicar nao 0 pre<;o
de monop6lio, mas urn prec;o identico

OU,

em todo caso,

proximo do pre<;o de concorrencia. Ou seja, ele fara como
se houvesse concorrencia. E nesse momento ele nao desarranja 0 mercado, naG desarranja os mecanismos de prec;o, e
o monop6lio - bern, isso nao tern importancia. Praticando
essa Npolitica do como se"~11 concorrenciat 0 monop6lio faz

agir essa estrutura que e tao importante e e 0 fenomeno determinante na concorrencia. E, nessa medida, DaD e pertinente, no fundo, saber se ha ou nao ha urn monopolio.
Tudo isso para situar simplesmente 0 problema tal
como os neoliberais VaG querer coloca-lo. Eles ficam de certo modo livres desse problema da desvantagem do monopolio. Podem dizer: voces veem que nao ha por que intervir
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diretamente no processo economico, ja que 0 processo eco-

nomico, que, se 0 deixarmos atuar plenamente, traz em si
uma estrutura reguladora que e a da concorrencia, nunca se
desregulara. 0 que e proprio da concorrencia e 0 rigor formal do seu processo. Mas 0 que garante que esse processo
formal nao se desregule e que, na realidade, se 0 deixarmos
agir, nao havera nada vindo da concorrencia, vindo do proprio processo economico, que seria de natureza a mudar
seu curso. Por conseguinte, a nao-intervenc;ao nesse nivel
necessma. Nao-intervenc;ao com a reserva de que, claro,

e
e

preciso estabelecer uma moldura institucional que tera a fun,ao de impedir que pessoas, tanto poderes individuals, quanto poderes publicos, intervenham para criar 0 monopolio.
13 assim que voces encontram na legisla<;ao alema toda uma
enorme moldura institucional antimonopolistica, mas que
nao tern em absoluto por fun<;ao intervir no campo economico para impedir que a propria economia produza 0 monopolio. 13 para impedir que os processos extemos intervenham e criem

0

fenomeno monopolfstico*.

o segundo ponto importante nesse programa neolibe-

e

ral a questao das ac;6es confonnes·11 • Essa teoria das ac;6es
confonnes, essa programac;ao das ac;6es confonnes, encon-

e

trada essencialmente num texto que foi, de fato, uma das
cartas magnas da politica alema contemporanea. 13 urn texto postumo de Eucken, publicado em 1951 ou [19]52, que
se chama Grundsiitze der Wirtschaftspolitik (os fundamentos
da politica economica)" e e, de certo modo, a vertente pratica do texto que se chamava Grundlagen der Nationalokonomie,
publicado uma decada antes por ele e que era a vertente propriamente teorica11 . Nesses Fundamentos, nesses Prindpios
fundamentais da polftica econ6mica, Eucken nos diz que 0 governo liberal, que portanto deve ser perpetuamente vigilante e ativo, deve intervir de duas maneiras: primeiro, por a<;6es
reguladoras; segundo, por a<;6es ordenadoras·".
,. M. -Foucault deixa de lado aqui as pp. 8-10 do manuscrito consagradas a legisla~ao alema anticartel de 1957.
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A<;6es reguladoras primeiro. Nao se deve esquecer que
Eucken e filho daquele outro Eucken, que foi neokantiano no imcio do seculo XX e por isso ganhou 0 premio Nobel"*. Eucken, como born kantiano, diz: 0 governo deve intervir como? Sob forma de a<;6es reguladoras, isto e, deve intervir efetivamente nos processos econornicos quando, por
razoes de conjunhrra, essa interven~ao se imp5e. Ele d.iz: 0
processo economico sempre conduz a certos amtos de natureza passageira, a modifica<;6es que podem levar a situa<;6es excepcionals com dificuldades de adapta<;ao e repercuss6es mais ou menos severas sabre as gropos."y, E necessana entao, diz ele, intervir naD nos mecanismos da economia de mercado, mas nas condi<;;6es do rnercadu'l7. Intervir
nas condi<;6es do mercado val significar, de acordo com 0
proprio rigor da ideia kantiana de regula<;ao, identificar, admilir e deixar agir - para favorece-las e de certo modo levalas ao limite e a plenitude da sua realidade - as tres tendencias que sao caracteristicas e fundamentais nesse mercado, a
saber: tendencia a redu<;ao dos custos, tendencia a redu<;ao
do lucra da empresa e, por £im, tendencia provisoria, pontual, a aumentos de luero, seja por uma redu<;ao decisiva e
maci<;a dos pre<;os, seja por uma melhoria da produ<;ao".
Sao essas tres tendencias que a regula<;ao do mercado, que
a a<;ao reguladora deve levar em conta, na medida em que
elas sao as tendencias proprias da regula<;ao do mercado.
o que quer dizer, em terrnos elaros, que, em primeiro
lugar, no que concerne aos objetivos, uma a<;ao reguladora
tera necessariamente como objetivo principal a estabilidade
dos pre<;os, a estabilidade dos pre<;os entendida nao como
uma fixidez, mas como 0 controle da infla<;ao. E, por conseguinte, todos os outros objetivos, fora dessa estabilidade
dos pre<;os, vern necessariamente em segundo lugar e a titulo, de certo modo, adjacente. Nunca, em caso algum, po1/

.. Segue-se uma curta frase em parte inaudivel: 0 neokantismo
..j literatura.

dem constituir urn objetivo primeiro. Em particular, niio devern constituir urn objetivo primeiro a manuten<;iio do poder aquisitivo, a manuten<;ao do pleno emprego e ate 0
equilibrio de uma balan<;a de pagamentos.
Em segundo lugar, no que concerne aos instrumentos,
quer dizer 0 que? Quer dizer que val se utilizar primeiro a
politica de credito, isto e: cria<;ao da taxa de desconto. Utilizar-se-a 0 comercio exterior mediante a redu<;ao do saldo
credor, se se quiser conter 0 aumento dos pre<;os externos.
Operar-se-a tambem por redu<;iio, mas sempre moderada,
dos impostos, se se quiser agir sobre a poupan<;a ou 0 investimento. Mas nunca nenhum instrumento do tipo dos
que sao empregados pela planifica<;ao - a saber: tabelarnento de pre<;os, ou subsidio a urn setor do mercado, ou ainda
cria<;ao sistematica de empregos ou investimento publico -,
todas essas formas de interven<;ao devem ser rigorosarnente banidas em proveito dos instrumentos de puro mercado
de que eu lhes falava. Em particular, a politica neoliberal em
rela<;ao ao desemprego e perfeitamente clara. Nao se deve
de maneira nenhuma, numa situa<;ao de desemprego, qualquer que seja a taxa de desemprego, intervir diretamente ou
em primeiro lugar sobre 0 desemprego, como se 0 pleno
emprego devesse ser urn ideal politico e urn principio econamico a ser salvo em qualquer circunstancia. 0 que deve
ser salvo, e salvo primeiro e antes de tudo, e a estabilidade
dos pre<;os. Essa estabilidade dos pre<;os possibilitara efetivamente, sem duvida, na sequencia, tanto a manuten~ao do
poder aquisitivo como a existencia de urn nivel de emprego
mais elevado do que na crise de desemprego, mas 0 pleno
emprego nao e urn objetivo, pode ser ate possivel que urn
quantum de desemprego seja absolutamente necessario para
a economia. Como diz, creio eu, Ropke, 0 que e urn desempregado? Nao e urn deficiente economico. 0 desempregado nao e uma vitima da sociedade. 0 que e 0 desempregado?
Eurn trabalhador em trimsito. Eurn trabalhador em transito entre uma atividade nao rentavel e uma atividade mais
rentavel". Eis quanta as a<;6es reguladoras.

-7.-=....- ·
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Mais interessantes, por nos aproximarem mais do objeto proprio, sao as a~6es ordenadoras. 0 que sao a~6es ordenadoras? Pois bem, [sao] a~6es que tem por fun~ao intervir nas condic;6es do mercado, mas nas condic;6es mais fundamentais, mais estruturais, mais gerais do que essas de
que acabo de lhes falar. De fato, nao se deve rmnca esquecer 0 principio de que 0 mercado e um regulador economico e social geral, 0 que nao quer dizer, entretanto, que ele e
um dado natural que pode ser encontrado na base da sociedade. Ao contrano, ele constitui (perdoem-me lhes dizer
isso mais uma vez), ele constitui, no topo, uma especie de
mecanisme sutil muito segura, mas 56 se funcionar bern e

se nada vier perturba-lo. Por conseguinte, a preocupa~ao
principal e constante da interven~ao governarnental, fora
desses momentos de conjuntura de que lhes falava ha. pouco, devem ser as condic;6es de existencia do mercado, isto

e,

o que as ordoliberais chamam de "rnoldura"4{l.
o que e uma politica de moldura? Creio que 0 exemplo aparecera claramente se tomarmos um texto de Eucken,
justarnente em suas Grundsiitze, isto e, um texto de 1952,
em que ele retoma 0 problema da agricultura, da agricultura a1ema, mas, diz ele, isso vale tambem para a maioria das
agriculturas europeias". Pois bem, diz ele, essas agriculturas, no fundo, nunca foram integradas normalmente, completamente, exaustivamente a economia de mercado. Elas
nao 0 foram por causa das prote~6es aduaneiras que, em
toda a Europa, delimitaram, recortaram a agricultura europeia, os espa~os agricolas europeus; prote~6es aduaneiras
que se tornavam indispensaveis ao mesmo tempo pelas eliferen~as tecnicas e, de modo geral, pela insuficiencia tecnica de cada uma das agriculturas. Diferen~as e insuficiencias,
todas elas ligadas a existencia de uma superpopula~ao que
tomava inutil e, na verdade, indesejavel a intervenc;ao, a inser~ao desses aperfei~oamentos tecnicos. Por conseguinte,
se se quiser - 0 texto data de 1952 - fazer a agricultura europeia funcionar numa economia de mercado, 0 que sera
preciso fazer? Sera preciso agir sobre dados que nao sao di-
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retamente clados economicos, mas sao clados condicionantes para uma eventual economia de mercado. Sera pr,:-

ciso agir sobre 0 que, portanto? Nao sobre os pre~os, nao
sobre deterrninado setor, assegurando 0 apOlo a esse setor
poueD rentavel - tudo iSBa sao intervenc;6es ruins. As boas
interven~6es vao agir sobre 0 que? Pois bem, sobre a moldura. Isto e, em primeiro lugar, sobre a popula~ao. A popula~ao agricola e numerosa demai~ - pois entao sera preclso
diminui-la por meio de interven~oes que posslbllitem traIlsferencias de popula~ao, que possibilitem uma mlgra~ao,
etc. Sera preciso intervir tambem nas tecnicas, pondo a disposi~ao das pessoas certo numero de ferramentas, pelo
aperfei~oamento tecnico de certo numero de.elementos ;elacionados aos adubos, etc.; intervir sabre a tecmca tambem
pela forma~ao dos agricultores e pel~ ensino que lhes sera
proporcionado, que lhes posslblhtara modlficar de fa~o as
tecnicas [agricolas]. Em terceiro lugar, modlficar tambem 0
regime juridico das terras, em particular com leis sobre a
heranc;a, com leis sabre

0

arrendamento das terras, tentar

encontrar os meios de fazer intervir a legisla~ao, as estruturas, a institui~ao de sociedades por a~ao na agr;cultura, etc.
Em quarto lugar, modificar na medida do possIVel a _aloca~ao dos solos e a extensao, a natureza e a explora~ao dos
solos disponiveis. Enfim, no limite,
o c1ima42 .

e preciso inteIVir sobre

Popula~ao, tecnicas, aprendizagem e educa~ao, regime
juridico, disponibilidade dos solos, dima: tudo iS50 sao eh,-

mentos que, como voces veem, nao sao diretamente economicos, nao tocam nos mecanismos especificos do mercado,

mas sao para Eucken as condi~6e5 em que sera possivel fazer a agricu1tura funcionar como urn mercado, a agnc~ltu

ra num mercado. A ideia nao era: dado 0 estado de COlsas,
como encontrar

0

sistema economico capaz de 1evar em

conta os dados basicos propri05 da agricultura europeia?
Mas sim: dado que 0 processo de regula~ao economico-po-

e

litico e nao pode ser senao 0 mercado, como modlficar essas bases materiais, cu1turais, tecnicas, juridicas que estao
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dadas na Europa? Como modificar esses dados, como modificar essa moldura para que a economia de mercado intervenha? E voces veem ai uma coisa sobre [a qual] tomareI daqUl a pouco: que, afinal, tanto a interven<;ao govemamental deve ser discreta no nivel dos processos economicos
propriarnente ditos, como, ao contnirio, deve ser maci<;a
quando se trata desse conjunto de dados tecnicos, cientificos, j~ridicos, demogrMicos, digamos,

grosso modo, sociais,

q~e vaG

se tomar agora cada vez mals 0 objeto da interven<;ao govemarnental.Voces veem, alias, de passagem, que esse
texto de 1952 programa, mesmo que de maneira bastante
grosseira, 0 que sera 0 Mercado Comum agricola da decada seguinte. Foi dito ern 1952. a plano Mansholt" esta em
Eucken, ou melhor, esta em parte em Eucken em 1952. 1550
no tocante as a<;6es conforrnes, a<;5es conjunturais e a<;6es
ordinarias no nivel da moldura. E0 que eles chamavam de
organiza<;ao de uma ordem do mercado, de uma ordem de
concorrencia". E a politica agricola europeia e, de fato, isto:
como reconstituir uma ordem concorrencial que sera regu-

ladora da economia?
Em terceiro lugar, terceiro aspecto, a politica social.
Creio que aqui ta_mbem e bom ser alusivo, porque nao posS?' tanto por razoes de tempo como por razoes de competenCla, entrar em detalhes; mas e preciso apesar dos pesares aceitar certo nurnero de coisas, por assim dizer, banais e

tediosas, mas que perrnitem identificar alguns elementos
Importantes. Dlgamos que, numa economia de bern-estar a que Pigou" havia programado e que, de uma maneira ou
de outra, foi retomada mais tarde tanto pelos economistas
keynesianos, como pelo New Deal, pelo plano Beveridge e
pelos pIanos europeus do pas-guerra -, 0 que e uma politica social? Vma politica social e, ern linhas gerais, uma politica que se estabelece como objetivo uma relativa reparti<;ao
do acesso de cada urn aos bens de consumo.
Essa politica social, numa economia de bern-estar e
concebida d_e que modo? Primeiro como contrapeso a p;ocessos economlcos selvagens que se admite que, por si mes-
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mos, vao induzir efeitos de desigualdade e, de modo geral, efeitos destruidores na sociedade. Logo, natureza de
certo modo contrapontistica da politica social ern rela<;ao aos
processos economicos. Segundo, sempre numa economia
de bem-estar, concebe-se que a politica social deva ter por
principal instrumento 0 que? Pois bern, uma socializa<;ao de
certos elementos de consumo: 0 aparecimento de uma forma do que se chama consumo socializado ou consumo coletivo: consuma medico, consume cultural, etc. Ou seja, segundo instrumento, uma transferencia de elementos de
renda [do] tipo subven<;oes [... ]* a familia. Enfim, terceiro,
numa economia de bem-estar uma politica social e uma
politica que admite que, quanta maior

0

crescimento, mais

a politica social, de certo modo ern recompensa e em compensa<;ao, deve ser ativa, intensa tel generosa.
Sao esses tres principios que 0 ordoliberalismo logo
pas ern duvida. Primeiro, dizem os ordoliberais, uma politica social, para se integrar realmente a uma politica economica e nao ser destrutiva em rela~ao a essa politica economica, nao pode Ihe servir de contrapeso e nao deve ser
definida como 0 que compensara os efeitos dos processos
economicos. E, ern particular, a igualiza<;ao, a relativa igualiza<;ao, a reparti<;ao do acesso de cada urn aos bens de consumo nao pode ern caso algum constituir urn objetivo. Nao
pode constituir urn objetivo num sistema ern que, justamente, a regula~ao economica, isto e, 0 mecanismo dos
pre<;os, nao se obtem de modo algum por meio de fenomenos de igualiza<;ao, mas por urn jogo de diferencia<;oes que
e proprio de todo mecanisme de concorrencia e se estabelece atraves das oscila<;oes que so cumprem a sua fun<;ao e seus efeitos reguladores contanto que, e claro, se permita que ajam, e ajam por meio de diferen<;as. Ern linhas
gerais, e preciso que haja pessoas que trabalhem e outras
* Sequencia de palavras inaudiveis que termina por: certas categorias, etc.
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que nao trabalhem, ou que haja salanos altos e salarios baixos, e preciso q.:'e os pre~os tambem subam e des~am, para
que as regula~oes se fa~am. Por conseguinte, uma politica
social que tivesse por objeto principal a igualiza~ao, ainda
que relativa, que adotasse como tema central a reparti~ao,
ainda que relativa, essa politica social seria necessariamen-

te antieconomica. Vma politica social nao pode adotar a
igualdade como objetivo. Ao contrano, ela deve deixar a desigualdade agir e como dizia... nao sei mais quem, acho que
era Ropke que dlZla: as pessoas se queixam da desigualdade, mas 0 que isso quer dizer? "A desigualdade e a mesma
para todos"", diz ele. F6rmula que, evidentemente, pode parecer enigmatica, mas que e facil compreender a partir do
mo~ento

em que se considera que, para eles, 0 jogo eco-

nomlco, com os efeitos desigualitarios que ele comporta, e
uma especie de regulador geral da sociedade, a que, evidentemente, tod~s devem se prestar e se dobrar. Logo,
nada de 19uallZa~ao e, por conseguinte, de modo mais preciso, nada de transferencia de renda de uns para os outros.
[Mais particularmente, uma transferencia de renda e perigosa quando tirada da parte da renda que e produtora de
poupan~a e de investimento.]* Por conseguinte, tira-la seria subtrair do investimento uma parte de renda e dedica-la
ao consuma. A unica coisa que se pode fazer

ehrar dos ren-

dimentos mais altos uma parte que, de qualquer modo, seria consagrada ao consuma OU, digamos, ao sobreconsumo, e transferir essa parte de sobreconsumo para os que,
seja por raz6es de desvantagem definitiva, seja por raz6es
de vicissitudes compartilhadas, se acham num estado de
subconsumo. E nada mais. Logo, como veem, carater fiui-

to limitado das transferencias sociais. Em linhas gerais, trata-se simplesmente de assegurar, nao a manuten~ao de um
>I- Manuscrito, p. 16. Passagem inaudivel na grava~ao: [...] cia parte da renda uma fatia que normalmente se dirigiria para a poupan~a ou

o investimento

AULA DE 14 DE FEVEREIRO DE 1979

197

pader aquisitivo, isso de forma alguma, mas de um minimo
vital para os que, de modo definitivo ou passageiro, nao poderiam assegurar sua pr6pria existencia*. E a transferencia
marginal de um miiximo a um minimo. Nao e em absoluto
o estabelecimento, a regula~ao tendente a uma media.

Em segundo lugar, 0 instrumento dessa politica social,
se e que podemos chamar isso de politica social, nao sera a
socializa~ao do consumo e da renda. S6 pode ser, ao contrano, uma privatiza~ao, ista €, naD se vai pedir asociedade
inteira para garantir os individuos contra os riscos, sejam os
riscos individuais, do tipo doen~a ou acidente, sejam os riscos coletivos, como os danos materiais, por exemplo; nao se

vai pedir it sociedade para garantir os individuos contra esses riscos. Vai-se pedir

a sociedade, ou antes, a economia,

simplesmente para fazer que todo individuo tenha rendimentos suficientemente elevados de modo que possa, seja
diretamente e a titulo individual, seja pela intermedia~ao
coletiva das sociedades de ajuda mutua, se garantir por si
mesmo contra os riscos que existem, ou tambem contra os

riscos da existencia, ou tambem contra essa fatalidade da
existencia que sao a velhice e a morte, a partir do que constitui sua pr6pria reserva privada. Ou seja, a politica social
devera ser uma politica que tera por instrumento, nao a

transferencia de uma parte da renda ao outro, mas a capitaliza~ao mais generalizada possivel para todas as classes
sociais, que tera por instrumento 0 seguro individual e mlltu~, que tera por instrumento enfim a propriedade privada.
E 0 que os alemaes chamam de "politica social individual",
em oposi~ao it politica social socialista"'. Trata-se de uma individualiza~ao da politica social, uma individualiza~ao pela
politica social em vez de ser essa coletiviza~ao e essa socializa~ao por e na politica social. Em suma, nao se trata de as>I- 0 manuscrito acrescenta: "Mas, como nao se pode defini-lo 10
minimo vital], sera sem duvida a divisao das transferencias de consumo possiveis."

1
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segurar aos individuos uma cobertura social dos riscos, mas
de conceder a cada urn uma especie de espa<;o economico
dentro do qual podem assumir e enfrentar os riscos.
a que nos conduz, claro, aconc1usao de que, pais bern,
s6 ha uma politica social verdadeira e fundamental: 0 crescimento economico. A forma fundamental da politica social
nao deve ser algo que viria contrabalan<;ar a politica economica e compensa-la; a politica social nao deveria ser tanto
mais generosa quanta maior 0 crescimento econornico. 0
crescimento economico e que, por si 56, deveria pennitir
que todos os individuos alcan<;assem urn nivel de renda que
lhes possibilitasse os seguros individuais, 0 acesso apropriedade privada, a capitaliza<;ao individual ou familiar, com as
quais poderiam absorver os riscos. Foi 0 que Miiller-Armack,
conselheiro do chanceler Erhard, chamou, por volta dos
anos 1952-53, de "economia social de mercado"4~, que e
justamente 0 titulo sob 0 qual a politica social alema se colocou. Trato logo de acrescentar que, por toda uma serie de
razoes, esse programa drastico de politica social definido
pelos neoliberais nao foi, nao pode ser, de fato, aplicado
exatamente assim na Alemanha. A polftica social alema carregou-se de toda uma serie de elementos, alguns vindos do
socialismo de Estado bismarckiano, outros da economia
keynesiana, outros dos pIanos Beveridge ou dos pianos de
seguridade tal como funcionam na Europa, de modo que
sobre esse ponto os neoliberais, os ordoliberais alemaes nao
puderam se identificar plenamente com a politica alema.
Mas - e insisto nesses dais pontos -, primeiro, e a partir dai
e da recusa dessa polftica social que 0 anarcocapitalismo
americana vai se desenvolver, e, em segundo lugar, e importante ver tambem que, apesar de tudo, pelo menos nos
paises que se alinham cada vez mais ao neoliberalismo,
essa politica social tende cada vez mais a acompar:>har tudo
isso. A ideia de uma privatiza<;ao dos mecanismos de seguro, em todo caso a ideia de que cabe ao individuo, pelo conjunto das reservas de que ele vai poder dispor, seja a titulo
simplesmente individual, seja por intermedio das socieda-
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des de ajuda mutua, etc., [proteger-se dos riscos], esse objetivo e, apesar de tudo, 0 que voces veem em a<;ao nas politicas neoliberais tais como a que conhecemos atualmente
na Fran<;a". Eessa a tendencia: a politica social privatizada.
[Desculpem-me] por ter me demorado tanto e tao banalmente sobre todas essas historias, mas creio que era importante para mostrar agora certo numero de coisas que
me parecem [formar], como posso dizer, a armadura origin~l d? neohberahsmo. Primeiro ponto a salientar, este: voces veem que a interven~ao govemamental- e isso as neoliberais sempre disseram - nao e menos densa, menos freqiiente, menos ativa, menos continua do que num outro
sIstema. Mas_ 0 que e irnportante ever qual e agora 0 ponto de aplica<;a? dessas mterve~<;oes gove~amentais. 0 governo - n~m e precIso dlZer, Ja que se esta num regime liberal - nao tern de mtervir sobre os efeitos do mercado.
Tarnpouco tern - e e isso que diferencia 0 neoliberalismo
digamos, das politicas de bem-estar e coisas assim, que s~
conheceu [dos anos 20 aos anos 60]* -, 0 neoliberalismo, 0
governo neoliberal nao tern de corrigir os efeitos destruidores do mercado sobre a sociedade. Ele nao tern de constituir, de certo modo, urn contraponto ou urn anteparo entre
a sOCledade e os processos economicos. Ele tern de intervir
sobre a propria sociedade em sua trama e em sua espessura. No fundo, ele tern de intervir nessa sociedade para que
os mecarusmos conCOrrenClalS, a cada instante e em cada
ponto ~a espessura social, possam ter 0 papel de reguladores - e e msso que a sua m~erven<;ao vai possibilitar 0 que e
o seu obJetivo: a constitui<;ao de urn regulador de mercado
geral da;oCledade. Val se tratar portanto, nao de urn governo economICO, como aquele corn que sonhavam os fisiocratas", isto e, 0 governo tern apenas de reconhecer e observar
as leis econo~icasi na~ ~e urn govemo economico, eurn governo de socledade. Alias, no col6quio Lippmann houve al... M.F.: nos anos 1920-1960
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guem, urn dos palestrantes, que, em 1939, sempre buscando essa nova defini~ao do liberalismo, dizia: nao poderiamos chama-Io de "liberalismo socioI6gico""? Em todo caso,
e um govemo de sociedade, e uma politica de sociedade 0
que os neoliberals querem fazer. Alias, foi Miiller-Armack
que deu it politic~ de Erhard 0 nome significativo de Gesellschaftspolitik". E uma politica de sociedade. As palavras,
afinal, querem dizer 0 que [dizem] *, e a trajet6ria das palavras indica de fato os processos que elas podem indicar.
Quando Chaban, em 1969-70, prop6e uma politica economica e social, ele a apresenta como urn projeto de sociedade, isto e, ele fara exatamente da sociedade 0 alvo e 0 objetivo da pratica govemamental". E nesse momenta passa-se
de urn sistema, falando grosseiramente, de tipo keynesiano,
que havia mals ou menos persistido na politica gaullista, a
uma nova arte de govemar, a que sera efetivamente retomada por Giscard". E esse 0 ponto de fralura: 0 objeto de
a~ao govemamental e 0 que as alemaes chamam de die 50ziale Urnwelt""\ 0 ambiente social.
Ora, em rela~ao a essa sociedade que se tomou portanto, agora, 0 pr6prio objeto da interven~ao govemamental, da prMica governamental, 0 que 0 governo sociol6gico
quer fazer? Ele quer fazer, e claro, que 0 mercado seja possive!. Tern de ser possivel se se quiser que desempenhe seu
papel de regulador geral, de principio da racionalidade politica. Mas 0 que isso quer dizer: introduzir a regula~ao do
mercado como principio regulador da sociedade? Querera
dizer a instaura~ao de uma sociedade mercantil, isto e, de
uma sociedade de mercadorias, de consumo, na qual 0 valor
II

de traea constituiria, ao meSilla tempo, a medida e 0 criteria

geral dos elementos, 0 principio de comunica~ao dos individuos entre si, 0 principio de circula~ao das coisas? Em outras
palavras, tratar-se-ia, nessa arte neoliberal de governo, de
normalizar e disciplinar a sociedade a partir do valor e da for>I-

M.F.: querem dizer
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rna mercantis? Sera que DaD se volta, assim, aquele mode10 da sociedade de massa, da sociedade de consumo, da sociedade de mercadorias, da sociedade do espetaculo, da sociedade dos simulacros, da sociedade da velocidade, que Sombart, em 1903, havia pela primeira vez definido?'" Nao creio.
Nao e a sociedade mercantil que esta em jogo nessa nova
arte de governar. Nao e isso que se trata de reconstituir. A
sociedade regulada com base no mercado em que pensam
os neoliberais e uma sociedade na qual 0 que deve constiluir 0 principio regulador nao e tanto a troca das mercadorias quanta as mecanismos da concorrencia. Sao esses mecanismos que devem ter 0 maximo de supemcie e de espessura possivel, que tambem devem ocupar 0 maior volume
possivel na sociedade. Vale dizer que 0 que se procura obter
nao e uma sociedade submetida ao efeito-mercadoria, e
uma sociedade submetida it dinamica concorrencia!. Nao
uma sociedade de supermercado - uma sociedade empresanal. 0 homo oeconomicus que se quer reconshtuir DaD e 0
homem da troca,

naG

e0

homem consumidor,

e0

homem

da empresa e da produ~ao. Estamos, aqui, num ponto importante sobre 0 qual procurarei tornar urn pouco da pr6xirna vez. Converge nele teda uma serie de coisas.

Primeira, claro, a analise da empresa, que tinha se desenvolvido desde 0 seculo XIX: analise hist6rica, analise economica, analise moral do que e uma empresa, toda a serie

dos trabalhos de Weber", Sombart", Schumpeter'" sobre 0
que e a empresa sustenta efetivamente em grande parte a
analise ou 0 projeto neolibera!. E, por conseguinte, se ha
algo parecido com urn retorno na politica neoliberal, nao e
certamente 0 retorno a uma pratica governamental do laissez-jaire, certamente nao e 0 retorno a uma sociedade mercantil como a que Marx denunciava no inicio do livro I do
Capital. Procura-se voltar, isso sim, a uma especie de etica
social da empresa, de que Weber, Sombart, Schumpeter
procuraram fazer a hist6ria politica, cultural e economica.
Mais concretamente, digamos assim, em 1950 Ropke escreveu urn texto que se chama OrientQf;Jo da politica eco-
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n8mica alemii e foi publicado com urn prefacio de Adenauer"".
Ropke, nesse texto, nessa carta, diz que 0 objeto da a~ao
govemamental, 0 alvo final, 0 objetivo Ultimo, e 0 que? Pois
bern, diz ele - e enumero os diferentes objetivos estabelecidos: primeiro, permitir a cada urn, na medida do possivel, 0
acesso Ii propriedade privada; segundo, redu~ao dos gigantismos urbanos, substitui~ao da politica dos grandes subUrbios por uma politica de cidades medianas, substitui~ao da
politica e da economia dos grandes conjuntos por uma polftica e uma economia de casas individuais, incentivo

as pe-

quenas unidades de cultivo e cria~ao no campo, desenvolvimento do que ele chama de industrias nao-proletanas,
isto
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e, 0 artesanato e 0 pequeno comercio; terceiro, descen-

traliza~ao dos locais de moradia, de produ~ao e de gestao,
corre~ao dos efeitos de especializa~ao e de divisao do trabalho, reconstru~ao organica da sociedade a partir das comunidades naturais, das farrulias e das vizinhan~as; enfim, de
urn modo geral, organiza~ao, adequa~ao e controle de todos

os efeitos ambientais que podem ser produzidos, ou pela
coabita~ao das pessoas, ou pelo desenvolvimento das empresas e dos centros de produ~ao. Trata-se, em linhas gerais, diz Ropke em 1950, de "deslocar 0 centro de gravidade da a~ao govemamental para baixo"".
Pais bern, esse texto, como voces devem reconhecer, foi
repetido 25.000 vezes nos Ultimos 25 anos. E, de fato, 0 que
constitui atualmente a tematica da a~ao govemamental, e
seria certarnente equivocado ver nisso apenas uma cober-

lura, uma justifica~ao e urn biombo detras do qual outra
coisa se desemola. Em todo caso, e preciso procurar toma10 pelo que ele se propoe, isto e, por urn programa de racionaliza~ao e de racionaliza~ao economica. De que se trata
entao? Pois bern, quando examinamos urn pouco melhor,
podemos entender tudo isso como uma especie de retomo
roais ou menos rousseauniano

anatureza, alga como 0 que,

alias, Rustow chamava, com uma palavra bastante ambigua, de "VitalpoUtik", politica da vida"'. Mas 0 que e essa Vita/po/itik de que Rustow falava e de que temos ai uma ex-

pressao? Na verdade, nao se trata, como ,:,oces veem, de
constituir uma trama social em que 0 mdlVlduo estana em
cantata direto com a natureza, mas de constimir uma tra-

rna social na qual as unidades de base teriam precisamente
a forma da empresa, porque 0 que e a propriedade priva~a,
senao uma empresa? 0 que e uma casa mdlVldual, senao
uma empresa? 0 que e a gestao dessas pequenas comurudades de vizinhan~a [... J*, senao outras formas de empresa? Em outras palavras, trata-se de generalizar, difundindoas e multiplicando-as na medida do possivel, as formas "empresa" que nao devern, justamente, ser conc~ntradas .na

forma nem das grandes empresas de escala naclOnal ou mtemacional, nem tamp.o~co ~as grandes ;mpresas ,~o ~po

do Estado. Eessa mulhphca~ao da forma empresa no mterior do corpo social que constitui, a meu ver, 0 escopo da
politica neoliberal. Trata-se de fazer do mercado, da co.ncorrencia e, por conseguinte, da empresa 0 que podenamos
chamar de poder enformador da sociedade.

E, nessa medida, voces veem que estamos no ponto ~e

confluencia em que sem duvida e reativado urn certo numero de velhos temas sobre a vida familiar, a co-propnedade e toda uma serle de temas entieos, que sao os temas en-

ticos que vemos correr por toda parte contra a so~iedade
mercantil contra a uniforrniza~ao pelo consumo. E e aSSlm
que

voee~ tern exatamente uma eonvergencia - s:m que

haja em absoluto algo como 0 resgate, palavra que nao quer
dizer rlgorosamente nada -, a melO eamln~o entre a er:tiea

que era feita, digamos, num estilo sombartiano, a partlr de
1900 mais ou menos, contra essa socledade mercantil, umformizadora, etc., e os objetivos da politica govemamental
atual. Eles querem a mesma coisa. Simplesmente, enganam-se os entieos que imaginam, quando denunelam un:a

sociedade, digamos, "sombartiana" entre aspas, quero dizer, essa sociedade uniformizadora, de massa, de consumo,
,. Th.tas ou rres palavras inaudiveis
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de espetaculo, etc., eles se enganam quando creem que estao criticando 0 que e 0 objetivo atual da politica govemamental. Eles criticam outra coisa. Eles criticam uma coisa
que sem duvida esteve no horizonte implicito ou explicito,
querido ou nao, das artes de govemar dos anos [20 aos 60] *.
Mas nos superamos essa etapa. Nao estamos mais ai. A arte
de govemar programada por volta dos anos 1930 pelos ordoliberais e que agora se tomou a programac;ao da maioria
dos govemos dos paises capitalistas, pois bern, essa programac;ao nao visa em absoluto a constituic;ao desse tipo de
sociedade. Trata-se, ao contrano, de obter uma sociedade indexada, nao na mercadoria e na uniforrnidade da mercadoria, mas na multiplicidade e na diferenciac;ao das empresas.
Eis a primeira coisa que eu queria lhes dizer. A segunda - acho que nao you ter tempo agora -, segunda consequencia dessa arte liberal de govemar, [sao] as modificac;6es profundas no sistema da lei e na instituic;ao juridica.
Porque, na verdade, entre uma sociedade indexada na forma da empresa [--.J ** e uma sociedade em que 0 principal
servic;o publico e a instituic;ao judiciana, h3 urn vinculo privilegiado. Quanto mais voce multiplica a empresa, quanto
mais voce multiplica as empresas, quanto mais voce multiplica os centros de formac;ao de uma coisa como uma empresa, quanto mais voce forc;a a ac;ao govemamental a deixar essas empresas agirem, mais, e claro, voce multiplica as
superficies de amto entre cada uma dessas empresas, mais
voce multiplica as ocasi6es de contenciosos, rnais voce multiplica tambern a necessidade de uma arbitragem juridica.
Sociedade empresarial e sociedade judiciana, sociedade indexada a empresa e sociedade enquadrada por uma multiplicidade de instituic;6es judiciarias sao as duas faces de urn
mesmo fenomeno.
• M.E, 1920-1960
** Algumas palavras quase inaudiveis: ao
carla?) e (multiplicada?)

rneSffiO

tempo (densifi·
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Enisso que gostaria de insistir na proxima vez, desenvolvendo tambem outras consequencias, outras formac;6es
na arte neoliberal de govemar*.

. . M. Foucault acrescenta:
Ah, sim, esperem, eu tinha mais uma coisa a Ihes dizer, desculpem.

o semimlrio cleve comesar seglUlda, dia 26. Voces sabem, quer dizer, voces
que costumam vir sabem que esse seminario sempre suscita problemas.

Urn semimlrio e nonnalmente uma coisa em que se pode trabalhar com 10,
20 au 30 pessoas. Ele muda de natureza e, por conseguinte, de objeto e de
forma a partir do momento em que somos 80 ou 100. Teria enta~ uma pequena indicao:;ao a dar aqueles que nao se sentem verdadeiramente envolvidos: que eles fao:;am 0 favor..., bern. Segundo. Nesse semi.nario, trataremos
essencialmente da analise das transformao:;oes dos mecanismos juridicos e
das instituio:;oes judiciarias, e do pensamento do direito, no fun do seculo
XIX. No entanto, eu gostaria de consagrar 0 primeiro semi.nario a alguns
problemas de metodo e talvez a discussoes sobre as coisas de que estou falando atualmente no curso. Entao eu sugeriria a quem, mas somente a
quem tiver tempo, a quem se interessar, etc., se quiserem me fazer pergun.
tas, que me escrevam no correr da semana. Receberei as cartas quarta-feira
proxima, portanto, e na segunda 26 procurarei responder aos que me fizeram perguntas. E isso. E na outra segunda, no seminario, falaremos dos temas da hist6ria do direito.
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amplo do termo. Fica na rue Las Cases, n? 5, em Paris, no 7~ distrito. Foi esse 0 endere~o que 0 Centre d'etudes criado ap6s 0 co16quio (ef. infra, nota 14) escolheu para sua sede social.

3. Compte rendu des seances du colloque Walter Lippmann (2630 aout 1938), Travaux du Centre international d'etudes pour la renovation du liberalisme, cahier n? I, apresentac;ao de 1. Rougier,
Paris, Librairie de Medicis, 1939. Cf. P-A. Kunz, I:Expt!rience neo-libt!rale allemande, op. cit. [supra, p. 131, n. 13], pp. 32-3.
4. Por iniciativa de Louis Rougier (ef. infra, aula de 21 de fe-

1. Alexandre lsaievitch Soljenitsin (nascido em 1918), escritor
russo, autor de uma obra consideravel (dentre as suas obras mais
celebres: Um dia de Ivan Denissovitch, 1962; 0 primeiro circulo, 1968;
o pavilhao dos cancerosos, 1968). A publica~ao no estrangeiro, em
1973, de a arquipelago Gulag, "ensaio de investiga~ao literaria"
consagrado a descri~ao rninuciosa do universo concentracionano
sovietico, valeu ao seu autor a prisao, a perda cia cidadania sovietica e a expulsao do pais. No Ocidente, ela provocou urn vasto debate sabre a natureza repressiva do sistema sovietico (d. notadamente 0 livro de A. Glucksmann, La Cuisiniere et Ie Mangeur
d'hommes. Essai sur les rapports entre Etat, Ie marxisme et les camps de
concentration, Paris, Le Seuil, "Combats", 1975, a que M. Foucault
faz alusao em sua resenha de Les Maftres penseurs do mesmo autor, em 1977: "De Stalin, os estudiosos apavorados subiam em
Marx como se fosse a sua arvore. Glucksmann teve 0 topete de
descer ate Soljenitsin" (DE, 1lI, n? 204, p. 278»). Na primeira edi,ao
de Surveiller et punir, em 1975, Foucault empregou a expressao "arquipelago carcerano" (p. 304; reed. "Tel", p. 347), em homenagem
a Soljenitsin (ef. "Questions a M. Foucault sur Ia geographie"
(1976), DE, 1lI, n' 169, p. 32). 0 nome de Soljenitsin, aqui, evoea
por metonimia 0 universo concentracionano e 0 Gulag.
2. Fundado em 1894, a fim de reunir livros, brochuras e peri6dicos l.1teis ao conhecimento da "questao social", 0 Musee Social reune cole<;6es que abrangem 0 ambito social, no sentido mais

vereiro de 1979, p. 223).
5. Walter Lippmann (1889-1974), An Inquiry into the Principles
of the Good Society, Boston, Little, Brown, 1937 I La Cite libre, trad.
fro G. Blumberg, prefacio de A. Maurois, Paris, Librairie de Medicis,
1938. Num arligo publicado mais de vinte anos depois do col6quio, L. Rougier apresenta assim 0 livro do "grande colunista americano" (ele assinou durante trinta anos a coluna "Today and Tomorrow" do Herald Tribune): "Essa obra rejeitava a identificac;ao
estabelecida entre 0 llberalismo e a doutrina fisiocra.tica e manchesteriana do laissez-faire, laisser-passer. Estabelecia que a economia de mercado nao era 0 resultado espontaneo de uma ordem
natural, como acreditavam os economistas c1a.ssicos, mas era 0 resultado de uma ordem legal que postulava urn intervencionismo
juridico do Estado" ("Le liberalisme economique et politique", Les
Essais, 11, 1961, p. 47). O. a cita,ao de W. Lippmann posta em epigrafe ao volume 2 de K. Popper, La Societe ouverte et ses ennemis
(1962), Paris, Le Seuil, 1979: "A falencia da ciencia liberal esta na
origem do cisma moral do mundo modemo, que divide tao tragicamente os espiritos esclarecidos."
6. Louis Baudin (1887-1964): economista frances, diretor da
colec;ao "Grands Economistes", autor de La Monnaie. Ce que tout Ie
monde devrait en savoir, Paris, Librairie de Medicis, 1938; La Monnaie et la Fonnation des prix, 2~ ed., Paris, Sirey, 1947; de urn Precis
d'histoire des doctrines economiques, Paris, F. Loviton, 1941; e de
I:Aube d'un nouveau liberalisme, Paris, M.-T. Genin, 1953.
7. as outros participantes franceses do col6quio, fora os citados abaixo, eram R Auboin, M. Bourgeois, A. Detoeuf, B. Lavergne (autor de Essor et Decadence du capitalisme, Paris, Payot, 1938, e
de La Crise et ses remMes, Paris, Librairie de Medicis, 1938), E. Mantoux, 1. Marllo (autor de Le Sort du capitalisme, Paris, Flammarion,
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1938), [?] Mercier e A. Piatier. W. Eucken, convidado, nao obteve
para sair cia Alemanha.
8. Cf. supra, aula de 7 de fevereiro de 1979, p. 170-1, notas 16
e 21.
9.0. supra, aula de 31 de janeiro de 1979, p. 130, nota 11. A
tradw;;ao francesa do livro de Von Mises, Ie Socialisme, acabava de
sair pela Ubrairie de Medicis (editora do livro de W. Lippmann).
10. jacques Rueff (1896-1978): aluno da Escola Politecnica,
autoriza~ao

inspetor de finan~as, diretor do Mouvement general des fonds

(antiga dire,iio do Tesouro), na epoca da Frente Popular. Economista hberal, que estabeleceu experimentalmente 0 vinculo entre
desemprego e custo excessive do trabalho ("lei Rueff"), conside-

rava que urn sistema de pre~o5 estavel e eficaz era 0 elemento central de uma economia desenvolvida e que a politica economica,
para defende-lo, devia combater seus dais obshkulos principais: a
falta de concorrencia e a int1a~ao. Ele havia publicado, antes do co16quio, La Crise du capitalisme, Paris, Editions de la "Revue Bleue",
1935. A Epitre aux dirigistes, Paris, Gallimard, 1949, retoma e desenvolve algumas conclusoes do col6quio. Sua obra principal e
I:Ordre social, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1945. Cf. sua autobiogralio, De ['aube au crepuscule, Paris, Plan, 1977. M. Foucault encontrou-se varias vezes com ele.
11. Robert Marjolin (1911-1986): economista frances, comissario-geral do Plano Monnet para a Moderniza\ao e 0 Equipamento, em 1947, depois secretano-geral da Organiza\ao para a
Coopera,ao Economica Europeia (OEEC) de 1948 a 1955. 0. suas
mem6rias, Le Travail d'une vie (colab. Ph. Bauchard), Paris, R. Laffont, 1986.
12. Raymond Aron (1905-1983): fil6sofo e soci6logo, que viria a se afirmar depois de 1945 como urn dos defensores mais engajados do pensamento liberat em nome de sua rejei\ao do comunismo, s6 havia publicado ate entao La Sociologie allemande contemporaine (Paris, Felix Alcan, 1935) e suas duas teses, Introduction
ala philosophie de [,histoire (Paris, Gallimard, 1938) e La Philosophie
critique de [,histoire (Paris, Vrin, 1938).
13. Mais precisamente em 30 de agosto de 1938 (ef. Colloque
W Lippmann, p. 107).
14. Mais exatamente: Centre international d't?tudes pour la
renovation du liberalisme (a sigla CIRL foi adotada no fim do col6quio, d. p. 110, mas a ata deste ultimo e publicada com a sigla
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CRL). d. 0 extrato dos estatutos publicado na ata do co16quio: JlO
Centre International d'Etudes pour la Renovation du Liberalisme tern
por objetivo pesquisar, determinar e dar a conhecer em que os
princfpios fundamentais do liberalismo, principalmente 0 mecanismo dos pre\os, mantendo urn regime contratual da produ\ao e
das trocas gue nao exclui as interven\oes resultantes dos deveres
dos Estados, permitem assegurar aos homens, em oposi\ao as diretrizes das economias planificadas, 0 miximo de satisfa\ao das
suas necessidades e a Sociedade, as condi\oes necessarias ao seu
equilibria e a sua dura,iio" [n.p.]. Esse Centro Internacional foi
inaugurado no Musee social, dia 8 de mar\o de 1939, com uma
alocu\ao do seu presidente, Louis Marlio, membro do Institut sur
Ie neoliberalisme, e uma conferencia de Louis Rougier sobre "Le
planisme economique, ses promesses, ses n?sultats". Esses textos
estao reproduzidos, com as notas estenograficas de vanas interven\6es das sess6es posteriores, no n? 12 da revista Les Essais,
1961: Tendances modernes du liberalisme economique.
15. Trata-se de L. Rougier, in Colloque W Lippmann, op. cit., p.
18: "Somente depois de solucionar essas duas quest6es previas
[(1) 0 declinio do liberalismo, fora de toda e qualquer interven,ao
do Estado, seria inevitavel em conseqiiencia das pr6prias leis do
seu desenvolvimento? e (2) 0 liberalismo economico pode satisfazer as exigencias sociais das massas?] poderemos abordar as tarefas pr6prias do que se pode chamar de liberalismo positivo." Cf.
igualmente L. Madio, ibid., p. 102: "Concordo com 0 sr. Rueff, mas
nao gostaria que se empregasse a expressao 'liberalismo de esquerda' [ef. j. Rueff, ibid., p. 101: '[0 texto de M. Lippmann] lan,a
as bases de uma politica que, de minha parte, qualifico de politica
liberal de esquerda, porque tende a dar as classes mais desprovidas 0 maior bem-estar possive}'], porgue ela nao me parece correta e porgue creio que existem, atualrnente, mais ou menos as mesmas ideias a esguerda e a direita. [...] Preferiria gue se chamasse
essa doutrina de 'liberalismo positivo', 'liberalismo social' ou
'neoliberalismo', mas nao a palavra esguerda, que indica uma posi\ao politica."
16. W. Ropke, La Crise de notre temps, trad. cit. [supra, p. 171,
nota 21], parte II, cap. 3, p. 299: "A liberdade de mercado necessita de uma politica economica ativa e extremamente vigilante, mas
tamberh plenamente consciente de seus objetivos e da limita\ao
do seu campo de atividade, uma politica que nunca se sinta tenT
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tada a superar os limites que lhe sao atribuidos por urn intervencionismo conforrnista."

17. Citado, sem referenda, por F. Bilger, La Pensee economique
liberale de l'Allemagne contemporaine, op. cit., p. 182.
18. F. Bohm, Die Ordnung der Wirtschaft als geschichtliche Aufgabe und rechtsschopferische Leistung, Stuttgart-Bedim, Kohlhammer, 1937, p. 10: "A principal exigencia de todD sistema economi-

co digno desse nome e que a dire~ao polftica se tome senhora cia
economia, tanto em seu conjunto como em suas partes; e necessana que a politica economica do Estado dontine intelectual e rnaterialmente todD 0 devir economico" (traduzido para 0 frances e
citado por F. Bilger, op. cit., p. 173).
19. Foucault, aparentemente, reproduz de maneira bern livre
aqui uma frase de Leonhard Miksch tirada de um artigo de 1949
("Die Geldschopfungin der Gleichgewichtstheorie", Ordo, II, 1949,
p. 327), citada por F. Bilger, ibid., p. 188: "Ainda que 0 numero de
intervenr;6es corretivas que parer;am necessarias se revefe tao
grande que desse ponto de vista nao haveria mais diferen~a quantitativa em rela~ao aos prop6sitos dos planejadores, 0 principio expresso aqui nao perderia seu valor."
20. Cf. supra, aula de 10 de janeiro de 1979, p. 17.
21. W. Ropke, La Crise de notre temps, parte II, cap. 3, p. 300:
"0 monop6Ho nao e apenas socialmente injustifid.vel, mas representa tambem um corpo estranho no processo economico e um
freio it produthidade total."
22. W. Ropke, ibid., p. 302: "Devemos nos lembrar que, muitas vez.es, 0 pr6prio Estado, par sua atividade legislativa, administrativa e juridica, e que criou as condi~6es que preparam a forma~ao dos monop6lios. I...] A curnplicidade do Estado e patente em
todos os casas em que criou 0 monop6lio por meio de uma carta
que lhe concede privilegios, procedimento esse que foi muitas vezes empregado pelos primeiros monop6lios da Europa. Mas, ja
naquele momento, essa maneira de agir caracterizava 0 enfraquecimento do Estado porque, muitas vezes, 0 govemo procurava libertar-se das suas duvidas, como Maximiliano I na Alemanha,
quando concedeu monopolios aos Fugger."
23. Douglass Cecil North (nascido em 1920), The Rise of the
Western World (colab. R-P. Thomas), Cambridge University Press,
1973 / L'Essor du monde occidental: une nouvelle histoire economique,
trad. fro j.-M. Denis, Paris, Flammarion, 'THistoire vivante", 1980.
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Cf. H. Lepage, Demain Ie capitalisme, Librairie Generale Fran~aise,
1978; reed. "PlOOel", p. 34 e caps. 3 e 4 (esse livro e uma das fontes utilizadas por Foucault nas tiltimas aulas deste curso).
24. a. Colloque W Lippmann, pp. 36-7.
25.1. von Mises, ibid., p. 36: "0 proteciorUsmo fragmentou 0
sistema economico numa multidao de mercados distintos e, reduzindo a extensao das unidades economicas, provocou a cria~ao de
carteis."
26. L. von Mises, loe. cit.: "0 protecionismo so pode ter resultados eficazes sobre um mercado nacional, em que a produ~ao ja
excede a demanda, mediante a constituit;ao de urn cartel capaz de
controlar a produ~ao, a venda ao exterior e os pret;os."
27. A. Riistow, ibid., p. 41: "A tendencia a superar 0 6timo econamieo da eoneentra~ao nao pode evidentemente ser uma tendeneia de ordem economica, no sentido do sistema coneorreneial.
E antes uma tendencia monopolizadora, neofeudal, predat6ria,
tendencia que nao pode ter sueesso sem 0 apoio do Estado, das
leis, dos tribunais, dos magistrados, da opiniao publica."
28. W. Ropke, La Crise de notre temps, parte I, cap. 3, pp. 180
55.; 0 autor op6e um eerto numero de argumentos tecnicos atese
segundo a qual "0 desenvolvimento tecnico [...] leva direto aunifica~ao cada vez mais acentuada das empresas e das industrias".
29. Colloque W Lippmann, p. 41.
30. Sobre essa "politica do como se" (Als-ob Politik), teorizada por um dos disdpulos de Eucken, Leonhard Miksch (Wettbewerb als Aufgabe [A concorrencia como dever), Stuttgart-Bedim,
W. Kohlhammer, 1937, 2~ ed., 1947), que permite noo confundir 0
programa ordoliberal com a demanda de uma realiza~ao da eoncorrencia perfeita, cf. F. Bilger, La Pensee economique liberale..., pp.
82,155, e todo 0 cap. 3 da parte II, "La politique economique", pp.
170-206; J. Fran,ois-Poncet, La Politique economique de I'Allemagne
occidentale, op. cit., p. 63.
31. Sobre a distin~ao entre as "a~6es eonformes" e as "a~6es
noo-conformes", d. W. Ropke, Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart,
op. cit., 5~ ed., 1948, pp. 258-64 / trad. cit., pp. 205-11; Civitas Humana, trad. cit. [supra, p.171, nota 21), pp. 67-8. Cf. F. Bilger, op. cit.,
pp. 190-2 (conformidade "estatiea" e conformidade "dinarniea"
em rela~ao ao modelo baseado em Ropke).
32. W. Eucken, Die Grundsatze der Wirtschaftspolitik, BemaTiibingen, Francke & J. C. B. Mohr, 1952.
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33. Cf. supra, aula de 7 de fevereiro de 1979, p. 168, nota 9. Cf.
F. Bilger, La Pensee economique fiber-ale..., p. 62: "Assim esse livro e

como 0 inverso exato do primeiro; depois cia economia politica, a
politica econ6mica."
34. Essa distin~ao nao e explicitamente fonnulada nas Grnndsatze (sabre a Ordnungspolitik, d. pp. 242 ss.). Foucault baseia-se
aqui em F. Bilger, op. cit., pp. 174-88.
35. Rudolf Eucken (1846-1926): professor da Universidade
de Basileia em 1871, depois da de lena, em 1874, onde lecionou
ate se aposentar. Premia Nobel de literatura em 1908. Entre as
suas obras principais: Geistige Stromungen der Gegenwart (Bedim,
Verleger, 1904 / Les Grandes Courants de La pensee contemporaine,
trad. fro da 4~ ed. par H. Buriot e G.-H. Luquet, prefacio de E. Boutroux, Paris, F. A1can, 1912); Hauptprobleme der Rellgionsphilosophie
der Gegenwart (Berlim, Reuther und Reichard, 1907 I Problemes capltaux de la philosophie de la religion au temps prisent, trad. fro Ch.
Brognard, Lausanne, Payot, 1910); Der Sinn und Wert des Lebens
(Leipzig, Quelle & Meyer, 1908 I Le Sens et la Valeur de la vie, trad.
fro da 3~ ed. par M.-A. Hullet e A. Leicht, prefacio de H. Bergson,
Paris, FAlcan, 1912). 0 qualificativo "neokantiano", tornado sem
duvida da apresenta,ao de F. Bilger (op. cit., pp. 41-2), define irnperfeitamente a sua filosofia - uma "filosofia cia atividade" -, que
se vincula muito mais a corrente de espiritualismo vitalista, matizada de religiosidade, que se opunha entao na Alemanha ao intelectualismo e ao cientificismo (d. G. Campagnolo, "Les trois sources philosophiques de la nfflexion ordoliberale", in P. Commun,
org., L'Ordollberalisme allemand, op. cit. [supra, p. 166, nota 2]),
pp. 138-43. A aproximac;ao sugerida aqui por Foucault com 0 neokantismo, a prop6sito das "ac;6es reguladoras", remete sem duvida a distinc;ao kantiana entre os "principios constitucionais" e os
"principios reguladores" na Critique de la raison pure [Crftica da razao pura], parte I, livro II, cap. 2, se,ao 3, § 3 ("Les analogies de
l'experience"), trad. fro A. Tremesaygues e B. Pacaud, 6~ ed., Paris,
PUP, 1968, p. 176.
36.A citac;ao na verdade e de Ropke (como alias 0 manuscrito indica), La Crise de notre temps, parte II, cap. 2, p. 243: "Mas ha
outra tarefa nao menos importante [que a elaborac;ao e 0 fortalecimento da 'terceira via'}, porque, no bojo da moldura permanentel legal e institucional, 0 processo economico sempre conduziri a
certos atritos de natureza passageira e a modificac;6es que podem

AULA DE 14 DE FEVERElRO DE 1979

213

suscitar estados de excec;ao, dificuldades de adaptac;ao e repercuss6es duras sobre certos gropos."
37. Cf. W. Eucken, Grundsiitze, livro V, cap. 19, p. 336: "Die
wirtschaftspolitische Tatigkeit des Staates sollte auf die Gestaltung
der Ordnungsformen der Wlrtschaft gerichtet sein, nicth auf die
Lenkung des Wrrtschaftsprozesses./f
38. Trata-se da "definic;ao limitativa da intervenc;ao conforme", segundo F. Bohm, "aquela que nao se choca com as tres
'tendencias' fundamentais do mercado: a tendencia areduc;ao dos
custos, a tendencia areduc;ao progressiva dos lucros das empresas
e a tendencia provisoria aelevac;ao desses lucros no caso de reduc;ao decisiva dos custos e de melhora da produtividade" (p. Bilger,
La Pensee economlque liberale..., pp. 190-1).
39. A atribuic;ao dessa £rase a Ropke parece equivocada. Nao
ha vestigio dela tampouco no col6quio Lippmann nem na obra de
Bilger.
40. Sabre essa no,ao [em alemao Rahmen (N. do 1.)], d. F.
Bilger, La Pensee economique liberale..., 180-1: "Os 'ordoliberais' nao
56 procuram restringir as intervenc;6es no processo [objeto das
ac;6es reguladoras], como sao favoraveis a extensao da atividade
do Estado sobre a moldura. Porque 0 processo funciona mais ou
menos bern confonne a moldura esteja mais ou menos bern estruturada. [...] A moldura e a esfera propria do Estado, a esfera publica, onde ele pode plenamente exercer a sua func;ao 'ordenadora'.
Ela contem hIdo 0 que nao surge espontaneamente na vida economica: contem, assim, realidades que, em virtude da interdependencia geral dos fatos sociais, determinam a vida economica ou,
ao contrmo, sofrem seus efeitos: os seres humanos e suas necessidades, os recursos naturais, a populac;ao ativa e inativa, os conhecirnentos tecnicos e cientificos, a organizac;ao polltica e juridica da sociedade, a vida intelectual, os dados geogrificos, as classes
e gropos sociais, as estruturas mentais, etc."
41. M. Foucault, em seu manuscrito, remete aqui, segundo
Bilger (op. cit., p. 181), a W. Eucken, Grundsiitze, pp. 377-8. Essa referenda, no entanto, e inexata. Eucken nao trata espedalmente,
nessa sec;ao da obra, de quest6es relativas aagriculhIra.
42. Cf. F. Bilger, op. cit., p. 185: "10 necessaria preparar a agricu1tura para 0 mercado livre, cuidando para que todas as medidas
tomadas a aproximem dessa meta e nao tenham conseqih~ncias
nefastas imediatas sobre os outros mercados. Para alcanc;ar 0 re-
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sultado final, 0 Estado padeni intervir sabre os clados enumerados
anteriormente, que determinam a atividade agricola: a popula~ao
ocupada na agricultura, a tecnica utilizada, 0 regime juridico das
propriedades, 0 solo disponivel, 0 pr6prio clima, etc./f Cf. ibid., p.
181, a ala,ao de Eucken extraida das Gnmdsiitze, p. 378: "Sem duvida, hci limites para a ac;ao cia pol1tica economica sabre os clados
globais. Mas cada uma delas e influenciavel. Mesmo 0 clima de
urn pais pode ser modificado pela interven~ao humana (Selbst das
Klima eines Landes kann durch menschliches Eingretfen veriindert werden). A fortiori, outros fatores, como a quantidade de popula,ao,
seus conhecimentos e aptid6es, etc. 0 maior campo de a~ao eoferecido pelo sexto dado, a ordem juridica e social."
43. Politico holandes, Sicco Leendert Mansholt (1908-1995),
vice-presidente (1967-1972), depois presidente da Comissao EuropHa (1972-73), que havia trabalhado desde 1946 para a edificac;ao do Benelux, depois do Mercado Comum, Elaborou dois pIanos
agI'icoIas, 0 primeiro em 1953, visando substituir por uma politica
agricola comum as politicas nacionais; 0 segundo em 1968, no qual
propunha urn programa de reestruturat;aO da agricultura comunitana ("plano Mansholt"). Cf. 0 Rapport de la Commission des Communautes europeennes (Plan Mansholt [. ..)), Bruxelas, [Secretariat general de la CEE], 1968.
44. Sobre essa nOt;ao de "ordem de concorrencia" (Wettbewerbsordnung), d. W. Eucken, "Die Wettbewerbsordnung und ihre
Verwirklichung", Ordo, vol. 2, 1949, e 0 4~ livro, com 0 mesmo titulo, das Grundsiitze, pp. 151-90.
45. Arthur Cecil Pigou (1877-1959), economista britanico que
opos uma economia de bem-estar, definida pelo aumento mclximo das satisfat;5es individuais, a economia de riqueza. Eautor de
Wealth and Welfare, Londres, Macmillan & Co., 1912 (a obra, profundamente modificada, foi editada em 1920, em Londres, pela
Macmillan, com 0 titulo de Economics ofWelfare). ct. K. Pribram, A
History of Economic Reasoning, Baltimore, Md., johns Hopkins University Press, 1983/ Les Fondements de la pensee economique, trad. fro
H. P. Bernard, Paris, Economica, 1986, pp. 466-7: "Concebido como
uma teoria positiva 'realista', 0 bem-estar economico deve ser estudado em termos de quantidade e de repartit;ao dos valores, De
modo mais ou menos axiomatico, Pigou sup5e que - salvo certas
circunstancias particulares - 0 bem-estar cresce quando aumenta 0 volume da renda global real e a regularidade do seu fluxo esta
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mais bern assegurada, quando se reduz a penosidade associada a
sua produt;ao e a repartit;ao do dividendo nacional e modificada
em beneficio dos mais pobres."
46. Essa formula, cuja atribuit;ao e incerta, nao se encontra
em nenhum dos escrltos de Ropke consultados por Foucault.
47. Cf. F. Bilger, La Pensee economique liberale..., p. 198: "Os
'ordoliberais' nao consideram que e menos 'social' propor uma
politica social individualista do que uma politica social socialista."
48. Cf. A Miiller-Arrnack, "Soziale Marktwirtschaft", in E.
von Beckerath et aI" org., Handworlerbuch der Sozialwissenschaften,
vol. 9, Stuttgart-Tiibingen-G6ttingen, G. Fischer, j. C. B. Mohr,
Vandenhoeck & Ruprecht, 1956 (reed. in A. Miiller-Armack, Wirtschaftsordnung und Wirlschajtspolitik, op. cit. [supra, p. 169, nota 15],
pp. 243-8) / "The meaning of the social market economy", trad.
ingl. in A. Peacock e H. Wtllgerodt, Gennany's Social Milrket Economy..., op. cit. [supra, p. 168, nota 8], pp. 82-6. Foi em 1947 que
Miiller-Armack empregou pela primeira vez a expressao, num relatorio as camaras de industria e comercio de Nordrhein-Westfalen (reeditado em seu livro Genealogie der sozialen Marktwirlschaft,
Bema, Paul Haupt, 1974, pp. 59-65). Ela s6 entrou verdadeiramente em circulat;ao depois de ter sido integrada ao programa da
Uniao Democratica Crista na primeira campanha das eleit;5es
para 0 Bundenstag (Dusseldorfer Leitsiitze iiber Wirtschaftspolitik,
Sozialpolitik und Wohnungsbau de 15 de julho de 1949).
49. Sobre a politica neoliberal adotada na Frant;a, nos anos
1970, d. infra, aula de 7 de mar,o de 1979.
50. Sobre 0 conceito fisiocratico de "governo economico", cf.
Securite, Territoire, Population, op. cit., aulas de 25 de janeiro de 1978,
p. 88, n. 40, e de 1" de fevereiro de 1978, p. 116, n. 23.
51. Essa expressao nao se encontra nas atas do CoUoque W
Lippmann (sem duvida Foucault confunde-a com a expressao empregada por 1. Marlio, p. 102, "liberalismo social": d. supra, nota
15). Eia e empregada entretanto por W. Ropke em Civitas Humana, trad. cit. [supra, p. 171, nota 211, p. 43: "0 liberalismo a que chegamos I...I poderia ser designado como urn liberalismo sociologico contra 0 qual perdem 0 gume as armas forjadas contra 0 antigo liberalismo unicamente economico."
52. ct. F. Bilger, La Pensee economique liberale..., p. 111 (que
nao d. a fonte). 0 termo Gesellschaftspolitik s6 surge, ao que parece, nos escritos de A. Miiller-Annack a partir de 1960. Cf. "Die
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zweite Phase der sozialen Marktwirtschaft. Ihre Erganzung durch
das Leitbild einer neuren Gesellschaftspolitik", 1960 (reed. in A.
Miiller-Armack, Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolilik, pp. 26791, e in W. Sliitzel et al., org., Grundtexte der sozialen Marktwirtschaft,
op. cit. [supra, p. 133, nota 21J, pp. 63-78) e "Das gesellschaftspolitische Leitbild der sozialen Marktwirtschaft", 1962 (reed. in Wirtschaftsordnung. .., pp. 239-317). Ele define entao 0 programa, no
plano cia politica interna, cia segunda fase cia constnu;ao cia economia social de mercado.
53. Jacques Chaban-Delmas (1915-2000): primeiro-ministro
na presidencia de Georges Pompidou, de 1969 a 1972. Seu projeto de "nova sociedade" apresentado em seu discurso de posse, em
16 de setembro de 1969, e inspirado por seus dais colaboradores,
Simon Nora e Jacques Delors, provocou numerosas resistencias cia
parte conservadora. Denunciando "a debilidade cia nossa industria" declarava notadamente: "Mas aqui a economia se une apolitica e ao social. De fata, 0 funcionarnento defeituoso do Estado e
o arcaismo das nossas estruturas sociais sao obstaculos ao desenvolvimento economico que nos e necessano. [...] a novo fermento de juventude, de cria~ao, de inven~ao, que sacode a nossa velha
sociedade, pode fazer crescer a massa de formas novas mais ricas
de democracia e de participa~ao, em todos os organismos sociais
assim como num Estado menos rfgido, descentralizado. Podemos
portanto empreender a constru~ao de uma nova sociedade" [fonte: vvww.assemblee-nat.frl.
54. Valery Giscard d'Estaing (nascido em 1926): eleito presidente da Republica da Fran,a em maio de 1974. 0. infra, aula de
7 de mar,o de 1979, pp. 272 e 289, nota 20.
55. Expressao de Miiller-Armack, citada par F. Bilger, La Pensee economique liberale..., p. 111. Cf. "Die zweite Phase der sozialen
Marktwirtschaft", in op. cit. IYV. Sliitzel et aI., args.), p. 72.
56. A data fomecida por Foucault se baseia sem dlivida nas
referencias de Sombart a seus trabalhos anteriores, em Le Socialisme allemand, trad. cit. [supra, p. 176, nota 42], ed. 1990, p. 48, n. 1,
a prop6sito dos efeitos destrutivos da "era economica" sobre "os
homens do nosso tempo" no ambito da "vida espiritual": fIVer minhas obras: Deutsche Volkswirtschaft (1903) [Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert und im Anfang des 20. Jahrhundert (Berlim,
G. Bondi)], Das Proletariat (1906) lop. cit., supra, p. 176, nota 45],
Der Bourgeois (1913) [Der Bourgeois. Zur Geistesgeschichte des mof
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dernen Wirtschaftsmenschen, Munique-Leipzig, Duncker & HumblotJ, Hiindler und Heiden (1915) [Hiindler und Heiden. Patriotische
Besinnungen, Munique-Leipzig, Duncker & Humblot]." Cf. tarnbern Der moderne Kapitalismus, op. cit. [supra, p. 176, nota 41J, parte
1II, cap. 53 / trad. cit. [supra, p. 176, nota 45], t. II, pp. 404-35: "La
deshumanisation de l'entreprise." Sobre as diferentes caracterfsticas da sociedade capitalista descritas por Foucault, d. notadamente Le Socialisme allemand, pp. 49-52 e 56.
57. Cf. supra, p. 173, nota 26.
58. 0. W. Sombart, Der moderne Kapitalismus, parte I, caps.
1-2/ trad. cit., t. I, pp. 24-41: "Le rOle du chef d'entreprise capitaliste" e "Les nouveaux dirigeants"; id., Gewerbewesen, 1: Organisation und Geschichte des Gewerbes, 2: Das Gewerbe im Zeitalter des
Hochkapitalismus, Leipzig, 1904; 2" ed. revista, Berlim, W. De Gruyter, 1929; id., "Der kapitalistische Untemehemer", Archiv fUr Sozialwissenschaft und Sozialpolilik, 29, 1909, pp. 689-758.
59. Joseph Schumpeter (1883-1950): foi em Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, publicada em 1912 (reed. Munique, Duncker & Humblot, 1934 / La Theorie de l'evolulion economique, trad. fr.
J.-J. Anstett, Paris, Librairie Dalloz, 1935, com uma longa introdu~ao de F. Perroux, "La pensee economique de Joseph Schumpeter"; reed. 1999, sem a introd.), que 0 autor da monumental History of Economic Analysis lop. cit., supra, p. 65, nota 21 expos pela
primeira vez sua concep~ao do criador de empresa que, por seu
espirito pioneiro e sua capacidade de inova~ao, era 0 verdadeiro
agente do desenvolvimento economico. Cf. igualmente seu artigo
"Untemehmer", in Handworterbuch der Staatswissenschaften, lena,
1928, t. VIII. Essa teoria da audacia empresarial esta na base da
constata~ao pessimista enunciada em 1942, em Capitalism, Socialism and Democracy (Nova York-Londres, Harper & Brothers I Capitalisme, Socialisme et Democratie, trad. fro G. Fain, Paris, Payot,
1951; ver notadamente, pp. 179-84, "Le crepuscule de la fonction
d'entrepreneur"), onde preve 0 advento da economia planificada.
0. infra, aula de 21 de fevereiro de 1979, pp. 242-4.
60. W. Ropke, [st die deutsche Wirtschaftspolitik richlig?, op. cit.
[supra, p. 171, nota 201.
61. Ibid., e in W. Stiitzel et al., args., Gnmdtexte zur sozialen
Marktwirtschaft, p. 59. A lista das medidas propostas par Ropke,
no entanto, nao corresponde exatamente a enumera~ao feita par
Foucault: "Die Maf5nahmen, die hier ins Auge zu fassen sind [fur
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eine grundsatzliche Anderung soziologischer Grundlagen (Entmassung und Entproletarisierung)], betreffen vor aIlem die Farderung der vvirtschaftlichen und sozialen Dezentralisation im Sinne
einer die Gebote der Wrrtschaftlichkeit beachtenden Streuung des
kleinen und mittleren Betriebes, der Bevolkerungsverteilung zwischen Stadt und Land und zwischen Industrie und Landwirtschaft,
einer Auflockenmg der GrolSbetriebe und einer Forderung des
Kleineigentums der Massen und sonstiger Umstande, die die Verwurzelung des heutigen GroBstadt- und lndustrinomaden begtinstigen. Es 1st anzustreben, das Proletariat im Sinne einer freien
Klasse von Beziehem Kurzfristigen Lohneinkommens zu beseitigen und eine neue Klasse von Arbeitem zu schaffen, die durch £igentum, Reserven, Einbethmg in Natur ind Gemeinschaft, Mitverantwortung und ihren Sinn in sich selbst tragende Arbeit zu vollwertigen Biirgen einer Gesellschaft £reier Menschen werden." Cf.
o extrato de Civitas Humana (trad. cit., p. 250) reproduzido por F.
Bilger, La Pensee economique liberale..., p. 103 ("deslocamento do
centro de gravidade social do alto para baixo").
62. Rustow define assim essa Vitalpolitik: "[... J uma politica
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medidas referentes ao conjunto do ambiente (" die Gesamtheit der
lf
ymwelt ) com a Vitalpolitik: "Die mer erhobene Forderung diirfte
In etwa ~.em Wunsche nach einer Vitalpolitik im Sinne von Alexa~der Rustow entsprechen, einer Politik, die jenseits des Okonomls~hen aud die Vita~e Einheit des Menschen gerichtet ist" ("Die
ZW'elte Phase der sozlalen Marktswirtschaft", in op. cit. (VV. Stiitzel
et al., orgs.), p. 71).

cia vida, que naG seja orientada essencialmente, como a politica social tradicional, para a aumento dos salarios e para a redu~ao cia jornada de trabalho, mas tome consciencia cla verdadeira
sihJ.a~ao vital global do trabalhador, sua situa~ao real, concreta, cia
manha anoite e cia noite amanha", a higiene material e moral, 0
sentimento de propriedade, 0 sentimento de integrac;ao social,
etc., seodo a seus olhos tao importantes quanta 0 salana e a jornada de trabalho (citado por F. Bilger, op. cit., p. 106, que remete
apenas a "urn arligo publicado em Wirtschaft ohne Wunder". Tratase sem dtivida de "Soziale Marktvvirtschaft als Gegenprogramm
gegen Kommunismus und Bolschewismus", in A Hunold, org.,
Wirtschaft ohne Wunder, Erlenbach-Zurique, E. Rentsch, 1953, pp.
97-108).0., igualmente, do mesmo autor, "Sozialpolitik oderVitalpolitik", Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund, 11, novembro de 1951, Dortmund, pp. 453-9; "Vitalpolitik
gegen Vermassung", in A. Hunold, arg., Masse und Demokratie,
Volkswirtschaftliche Studien fUr das Schweizer Institut fUr Auslandsforschung, Erlenbach-Zurique, E. Rentsch, 1957, pp. 215-38. Sobre
a Vitalpolitik, em contraste com a Sozialpolitik, d. C. J. Friedrich,
"The political thought of Neo-liberalism", artigo citado [supra,
p. 171, nota 23J, pp. 513-4. E A. MUller-Armack que compara as
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Segundo aspecto da "politica de sociedade", segundo as
ordoliberais: 0 problema do direito numa sociedade regulada
segundo a modelo da economia concorrencial de mercado. - Retorno ao co16quio Walter Lippmann. - Reflexoes a partir de urn
texto de Louis Rougier. - (1) A idiia de urna ordem jurfdicoecon8mica. Redprocidade das rela~oes entre as processos economicas e a nwldura institucionai. - Objeto politico da discussao:
o problema da sobrevivencia do capitalismo. - Dais problemas
complementares: a teona da concorrencia e a analise histon"ca
e sociol6gica do capitalismo. ~ (2) A questlio do interoencionisrna juridico. - Recapitula¢.o hist6rica: a Estado de direito no
seculo XVIII, em oposifiio ao despotismo e ao Estado de poUcia.
Reelaborafiio da nOfiio no seculo XIX: a questiio das arbitra·
gens entre cidadiios e poder publico. a problema dos tribunais
administrativos. - a projeto neoliberal: introduzir as principios
do Estado de direito na ordem economica. - Estado de direito e
planificar;iio segundo Hayek. - (3) a crescimento da demanda
judiciaria. - Conclusiio geral: a especificidade da arte neoliberal
de governar na Alemanha. a ordoliberalismo em face do pessimismo de Schumpeter.

Na Ultima vez, procurei !hes mostrar que, no ordoliberalismo, estava implicada a necessidade de uma GesellschaftspaUlik, como eles dizem, de uma politica de sociedade e de
urn intervencionisrno social ao mesmo tempo ativo, mwtiplo, vigilante e onipresente. Logo, economia de mercado,
por urn lado, e politica social ativa, intensa, intervencionista.
Mas ha. que salientar cuidadosamente tambem que essa
politica social, no ordoliberalismo, nao tern par fun<;ao ser
como urn mecanisme compensat6rio destinado a absorver
ou anular os efeitos destruidores que a liberdade economica poderia ter sobre a sociedade, sobre 0 tecido, a trama social. De fato, se ha intervencionismo social, permanente e
multiforme, nao e contra a economia de mercado ou a contra-
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peID da economia de mercado mas
f

e, ao contrano, a tihllo

de condi<;iio hist6rica e social de possibilidade para urna economia de mercado, a titulo de condi<;iio para que 0 mecamsmo formal da concorrencia aja, para que, por conseguinte, a regulat;ao que 0 mercado concorrencial cleve assegurar
possa se dar corretamente e niio se produzam os efeitos sociais negativos que se deveriam a ausencia de concorrencia.
A Gesellschajtspolitik deve portanto anular, niio os efeitos antisociais da concorrencia, mas as mecanisrnos anticoncorren-

ciais que a sociedade poderia suscitar, que poderiam, em todo
caso, nascer na sociedade.

Foi isso que procurei salientar na ultima vez e, para dar
urn conteudo a essa Gesellschajtspolitik, creio que ha dois
grandes eixos sobre os quais os ordoliberais insistiram. De
urn lado, a formaliza<;iio da sociedade com base no modelo
da empresa - e eu lhes indiquei a importancia, sobre a qual
tomarei mais tarde" dessa no<;iio de empresa (seria preciso
fazer dessa no<;iio toda uma hist6ria, ao mesmo tempo economica, historica, social, do empresano e da empresa, com

toda a deriva<;iio de urn ao outro desde 0 fim do seculo XIX
ate 0 meado do seculo XX) -; formaliza<;iio portanto da sociedade com base no modelo da empresa. E 0 segundo aspecto e aquele de que gostaria de lhes falar hoje: a redefini<;iio da institui<;iio juridica e das regras de direito necessarias
numa sociedade regulada a partir e em fun<;iio da economia
concorrencial de mercado; ou seja, grosso modo, 0 problema
do direito.
Para situa-lo melhor, gostaria de voltar aquele col6quio
Walter Lippmann de que lhes falei ha oito ou quinze dias,
niio me lembro mais', aquele col6quio Walter Lippmann que
e, portanto, na hist6ria do neoliberalismo modemo contemporaneo, urn acontecimento relativamente importante,

ja que vemos se cruzarem nele, bern na vespera da guerra de
1939, 0 velho liberalismo tradicional, a gente do ordoliberalismo alemiio, como Ropke, Riistow, etc., e gente como Hayek
e Von Mises, que viio ser os intermediarios entre 0 ordoliberalismo alemiio e 0 neoliberalismo americana que produzira
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o anarcoliberalismo da Escola de Chicago" Milton Friedman',
etc. Todas essas pessoas se reunem - Milton Friedman niio,
mas Hayek, Mises, que viio ser de certo modo os agentes de
transmissao -, toda essa gente se reune em 1939, e 0 apresentador, 0 organizador desse col6quio era aquele homem,
voces sabem, que se chamava-Louis Rougier' e que foi urn dos
raros e muito bons epistem610gos franceses do p6s-guerra
e e conhecido sobretudo, na hist6ria, por ter sido 0 intermediario entre Petain e Churchill no veriio de [19]40". Born,
Louis Rougier e portanto 0 organizador do evento no veriio
de [19]39, no mes de maio, creio, ou de junho de [19]39', desse col6quio Walter Lippmann. Ele apresenta 0 conjunto do
col6quio e das diversas interven<;oes que viio se dar, e sua
apresenta<;iio e, devo dizer, notavel no que conceme aos prinefpios gerais desse neoliberalismo. Eis 0 que ele diz a prop6sito do problema juridico, justamente: "0 regime liberal
niio e apenas 0 resultado de uma ordem natural espontanea,
como declaravarn, no seculo XVIII, os nurnerosos autores dos
C6digos da natureza; e tambem 0 resultado de uma ordem legal que supoe urn intervencionismo juridico do Estado.A vida
economica ~ de fato,]* se desenrola num quadro juridico
que estabelece 0 regime da propriedade, dos contratos, das
patentes de inven<;oes, da falencia, do estatuto das associac;6es profissionais e das sociedades comerciais, a moeda e a
banca, coisas essas que nao sao dados da natureza, como as

leis do equili1>rio economico, mas cria<;oes contingentes do
legislador. Niio ha pois raziio alguma para supor que as institui<;oes legais, historicamente existentes na hora atual, sejam de forma definitiva e permanente as mais apropriadas
a salvaguarda da liberdade das transa<;oes. A questiio do quadro legal mais apropriado ao funcionamento menos rigido,
mais eficaz, mais leal do mercado foi negligenciada pelos
economistas classicos e mereceria ser objeto de urn Centro
Internacional de Estudos para a Renova,ao do Liberalismo. Ser
.. Palavras acrescentadas por M. Foucault.

J

224

NASGMENTO DA BIOPOLfTlCA

liberal nao e, portanto, em absoluto, ser consetvador, no sentido da manuten<;ao dos privilegios de fato resultantes da
legisla<;ao passada. E, ao contrano, ser essencialmente progressista no sentido de uma perpetua adapta<;ao da ordem
legal as descobertas cientfficas, aos progressos da organiza<;ao e da tecnica economicas, as mudan<;as de estrutura da
sociedade, as exigencias da consciencia contemporanea. Ser
liberal nao e, como 0 'manchesteriano', deixar as carras trafegarem em todos os sentidos, a seu bel-prazer, do que resultariam engarrafamentos e acidentes incessantes; nao e,
como 0 adepto do planismo, estabelecer para cada carro sua
hora de saida e seu itinerano: e impor urn C6digo de transito,
admitindo que ele nao e necessariamente 0 mesmo na epoca dos transportes acelerados e na epoca das diligencias. Hoje
compreendemos melhor do que os grandes classicos em
que consiste uma economia verdadeiramente liberal. Euma
economia submetida a uma dupla arbitragem: a arbitragem
espontanea dos consumidores, que partilharn os bens e os
servi<;os que lhes sao oferecidos no mercado ao sabor das suas
conveniencias, pelo plebiscito dos pre<;os, e ~ por outro lado,]*
a arbitragem concertada do Estado, que assegura a liberdade, a lealdade e a eficiencia do mercado**."~
Pois bern, creio que podemos encontrar nesse texto urn
certo nUmero de elementos.Vamos par logo de lado algumas
proposi<;6es que os ordoliberais evidentemente nao admitiriarn. Etudo 0 que diz respeito ao carater natural dos mecanismos da concorrencia. Quando Rougier diz que 0 regime
liberal nao e apenas 0 resultado de uma ordem natural, mas
e tarnbem 0 resultado de urna ordem legal, os ordoliberais
diriam evidentemente: nao e verdade, a ordem natural, 0
que se entende por ordem natural, 0 que os economistas
classicos ou os do secWo XVIII, em todo caso, entendiam por
ordem natural, nada mais e que 0 efeito de certa ordem le. . Palavras acrescentadas por M. Foucault.
** L. Rougier diz: "dos mercados".
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gal. Deixemos de lado, se voces quiserem, esses elementos,
que estao no ponto de jun<;ao do liberalismo classico com 0
neoliberalismo, ou com essa forma de neoliberalismo, e passemos aos elementos mais significativos, mais proprios do
neoliberalismo, que encontramos nesse texto.
Em primeiro lugar, a meu ver, hoi que ressaltar 0 seguin-

te: para Rougier, como de resto para os ordoliberais, voces
veem que 0 juridico nao e da ordem da superestrutura. Ou
seja, 0 juridico nao e concebido, por eles, como estando numa
rela<;ao de pura e simples expressao ou instrumentalidade
com respeito aeconomia. Nao ea economia que, pura e simplesmente, determina uma ordem juridica que estaria numa
rela<;ao ao mesmo tempo de servi<;o e de servidao com respeito aeconomia. 0 juridico enforma 0 economica, economico
esse que nao seria 0 que e sem 0 juridico. 0 que isso quer
dizer? Creio que podemos identificar tres niveis de significa<;ao. Primeiro, uma significa<;ao teorica. A significa<;ao teorica, voces veem logo, tenho vergonha de insishr nissa, ela
quer dizer que, em vez de opor urn economico que seria da
orderri do infra e urn juridico-politico que seria da ordem
do super, deve-se na realidade falar de uma ordem economico-juridica. Nisso, Rougier e os ordoliberais se inscrevem
precisarnente nessa linha tao importante, que e a de Max
Weber. Ou seja, como Max Weber, eles se situam logo de
saida, nao no nivel das for<;as de produ<;ao, mas no nivel das
rela<;6es de produ<;ao. E nisso que eles empunham, de certo modo, com a mesma mao, a hist6ria e a economia, 0 direito e a economia propriamente dita, e, siruando-se assim

no nivel das rela<;6es de produ<;ao, nao consideram que

0

economico seja urn conjunto de processos a que viria se somar urn clireito que seria, em rela~ao a esses processos, mais

ou menos adaptado ou mais ou menos retardatario. Na verdade, 0 economico deve ser entendido logo de saida como
urn conjunto de atividades reguladas. Urn conjunto de atividades reguladas cujas regras tern niveis, formas, origens,
datas e cronologias totalmente diferentes. Essas regras podem ser urn habito social, urna prescri<;ao religiosa, urna etica,
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urn regulamento corporativo, podem ser tambem uma lei.
De todo modo,

0

economico nao

e urn processo mecamco

ou natural, nao e urn processo que se possa separar, a nao
ser por abstra<;ao a posteriori, por abstra<;ao formalizante". 0
economico nao pode jamais ser considerado senao como urn
conjunto de atividades, e quem diz atividades diz necessariamente atividades reguladas. 13 esse conjunto economicojuridico, e esse conjunto de atividades reguladas que Eucken
chama - mas aqui numa perspectiva mms fenomenol6gica
do que weberiana - de II sistema"10. 0 que

e 0 sistema? Pais

bern, e urn conjunto complexo que compreende processos
econornicos cuja analise propriarnente economica decorre,
de fato, de uma teoria pura e de uma forma\iza<;ao que pode
ser, por exemplo, a formaliza<;ao dos mecanismos de concorrencia, mas esses processos economicos 56 existem realmente na hist6ria na medida em que uma moldura institucional e regras positivas \he proporcionaram suas condi<;6es
de possibilidade". Eis 0 que, historicamente, quer dizer essa
analise comUID, em Burna, essa anaIise de conjunto das rela<;6es de produ<;ao.
Historicamente, 0 que isso quer dizer? Pois bern, quer
dizer que se deveria evitar imaginar que hOllve, num mo-

mento dado, a realidade pr6pria e simplesmente economica
do capitalismo, ou do capital e da acumula<;ao do capital, que
com sua necessidade pr6pria teria abalado as antigas regras
do direito, como 0 direito de primogenitura, 0 direito feudal,
etc., e depois teria criado, por sua 16gica e suas exigencias
pr6prias e, de certo modo, por seu impulso vindo de baixo,
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de baixo que subverteu, por exemplo, 0 direito de primogenitura. Na verdade, s6 se pode compreender a figura hist6rica do capitalismo levando-se em conta 0 papel efetivamente desempenhado, por exemplo, pelo direito de primogenitura em sua forma<;ao e em sua genese. A hist6ria do
capitalismo

e necessariamente

uma hist6ria economico-

institucional. E dai derivou toda uma serie de estudos de
hist6ria econornica, de hist6ria juridico-econornica que foram
importantissimos no debate te6rico, mas tambem, e e ai

que eu quero chegar, importantes do ponto de vista politico, porque e evidente que 0 problema dessa anaJise te6rica
e hist6rica do capitalismo e do pape! que a institui<;ao pode
ter desempenhado nela, essa discussao, 0 objeto dessa discussao, e evidentemente urn objeto politico.
E esse objeto politico e 0 que? Pois bern, e muito simples. 13 simplesmente 0 problema da sobrevivencia do capitalismo, da possibilidade e do campo de possibilidades que
ainda se abre ao capitalismo. De fato, porque, se adrnitirmos
- digamos assim, numa perspectiva marxista no sentido

bern amplo do termo - que 0 que e determinante na hist6ria do capitalismo e a 16gica economica do capital e da sua
acumula<;ao, voces hao de compreender que na verdade ha
urn s6 capitalismo, ja que ha uma s616gica do capital. Ha urn
s6 capitalismo, urn capitalismo que e definido, precisamente, pela 16gica unica e necessaria da sua economia, e em rea esse capitalismo pode-se apenas dizer que esta ins-

la~ao

de propriedade, a legisla<;ao das sociedades por a<;6es, 0 direito das patentes, etc. Na verdade, nao e assim que se de-

titui<;ao 0 favoreceu ou que aquela 0 desfavoreceu. Tem-se
urn capitalismo desimpedido ou tem-se urn capitalismo obstaculizado, mas tem-se de todo modo 0 capitalismo. 0 capitalismo que conhecemos no Ocidente e 0 capitalismo tout
court, modulado simplesmente por alguns elementos favo-

vern ver as coisas.

considerar que, historica-

raveis au desfavaraveis. E, par conseguinte tambem, os im-

mente, esta se lidando com uma figura, uma figura singular,
em que os processos economicos e a moldura institucional
se chamaram rnutuamente, se apoiaram mutuarnente, se modificaram mutuamente, se modelaram numa reciprocidade
incessante. MinaI, 0 capitalismo nao foi urn processo vindo

passes atums do capitalismo, na medida em que sao finalmente, em ultima instancia, determinados pela 16gica do
capital e da sua acumula<;ao, sao evidentemente impasses historicamente definitivos. Em outras palavras, a partir do momento em que voce vincula todas as figuras hist6ricas do

novas regras de direito mais favoniveis, tais como

E necessaria

0

direito
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capitalismo it 16gica do capital e da sua acumula<;iio, 0 fim
do capitalismo e marcado pelos impasses hist6ricos que ele
manifesta atualmente.
Mas se, ao contnirio, 0 que os economistas chamam de
"0 capital'" nada mais e que urn processo do iimbito de urna
teoria puramente economica, processo esse que naD tern e
niio pode ter realidade hist6rica a niio ser no interior de urn
capitalismo economico-institucional, entiio voces compreendem que 0 capitalismo hist6rico que conhecemos niio e dedutivel como a Unica figura possivel e necessaria da 16gica do
capital. De fato, temos histortcamente urn capitalismo, urn capitalismo que tern a sua singularidade, mas, atraves dessa
singularidade, pode dar margem a certo numero de transforma\oes institucionais e, por conseguinte, economicas, urn
certo numero de transformat;oes economico-instihlcionais
que abrem para ele urn campo de possibilidades. No primeiro tipo de analise, referida inteiramente it 16gica do capital e da sua acumula<;iio, urn s6 capitalismo e, par conseguinte, em breve, mais nenhum capitalismo. Na outra possibili~ade, voces tern a singularidade hist6rica de uma figura
economlco-mstituclOnai dIante da qual, por conseguinte, se
abre, pelo menos se temos urn pouco de recuo hist6rico e urn
pouco de imagina<;iio economica, politica e institucional,
urn campo de possibilidades. Ou seja, nessa batalha em torno da hist6ria do capitalismo, da hist6ria do papel da institui<;iio do direito, da regra no capitalismo, temos ill na verdade toda uma implica<;iio politica.
Para retomar as coisas de Dutra maneira, se voces quiserem, como as coisas se apresentavam para os ordoliberais?
Fazendo uma analise urn tanto grosseira e dizendo que 0
problema deles era demonstrar que 0 capitalismo ainda era
possivel, que 0 capitalismo podia sobreviver, contanto que
lhe fosse inventada uma nova forma, admitindo-se que seja
esse 0 objetivo final dos ordoliberais, pode-se dizer que eles
... Entre aspas no manu5crito.
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tinham, no fundo, duas coisas a demonstrar. Tmham, em primeiro lugar, de demonstrar que a 16gica propriamente economica do capitalismo, que essa 16gica do mercado concorrencial era possivel e niio-contradit6ria. Foi 0 que tentaram
fazer, sao as coisas que eu lhes contava na ultima vez. De-

pois, tinham de mostrar que, sendo essa 16gica em si mesrna niio-contradit6ria e, por conseguinte, Mvel, havia nas
foanas concretas, reais, hist6ricas do capitalismo urn con-

junto de rela<;oes juridico-economicas tais que era possivel,
inventando urn novo funcionamento institucional, superar
efeitos - contradi<;oes, impasses, irracionalidades -, caracteristicos da sociedade capitalista e que niio eram devidos it
16gica do capitalismo, mas simplesmente a uma figura precisa e particular desse complexo economico-juridico.
Voces veem, portanto, que esses dois grandes problemas que dominaram a teoria economica, de urn lado, e a hist6ria economica, de outro, ou a sociologia economica, de
outro, na Aiemanha eram completamente ligados. Urn problema: era a teoria da concorrencia. Se os economistas daquela epoca, Walras" e Marshall" na Inglaterra, Wicksell"
na Suecia, e todos os que os seguiram, deram tanta importancia a essa teoria da concorrencia, e porgue se tratava de
determinar se 0 mecanismo formal do mercado concorrencial era ou niio contradit6rio. E se tratava igualmente de ver
em que medida esse mercado concorrencial conduzia ou nao
a fenomenos capazes de anula-lo, a saber, ao monop6lio.
Voces tern esse pacote de problemas, que e 0 pacote, se voces quiserem, da teoria economica. E tern tambem todo 0
pacote de problemas, digamos weberiano, da hist6ria e da
sociologia economicas, que na verdade niio passa do outro
aspecto, ou da contrapartida, da primeira questiio e que e 0
de saber se efetivamente e possivel identificar na hist6ria do
capitalismo urn conjunto economico-institucional capaz de
explicar tanto a singularidade do capitalismo como os impasses, as contradi<;oes, as dificuldades, mescla de racionalidade e irracionalidade que hoje constatamos. Fazer portanto
a hist6ria, por exemplo, do papel da etica protestante e das
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prescri<;6es religiosas que !he eram ligadas, fazer a historia da
etica protestante", de urn lado, e fazer a teoria pura da concorrencia eram dois aspectos diferentes, ou duas maneiras
complementares uma da outra de colocar e procurar resolver de uma determinada maneira 0 problema de saber se 0
capitalismo podia ou nao sobreviver. Eis um aspecto, a meu
ver, das coisas e desse texto de Rougier, [todas essas] proposi<;6es pelas quais ele procura mostrar que 0 processo economico nao pode estar dissociado de um conjunto institucional, de um conjunto juridico que nao seja simplesmente
um efeito seu, que nao seja simplesmente a expressao mais
ou menos diferida ou mais ou menos ajustada desse conjunto e faz verdadeiramente corpo com ele no interior de
urn sistema economica, ista e, grosso modo, de urn conjunto
de praticas economicas reguladas.
o outro aspecto do texto que li para voces ha pouco e
o aspecto que poderiamos chamar de "intervencionismo juridico" e que e a consequencia do primeiro. Se, de fato, se
admite que nao e do capitalismo decorrente da logica do capital que se trata, mas de urn capitalismo singular constituido
por urn conjunto econ6mico-institucional, entao cleve-se
pader intervir nesse conjunto, e intervir para inventar Dutro

capitalismo. Nao temos tanto de dar seguimento ao capitaliSIDO,

temos antes de inventar urn novo capitalisIno. Mas

onde e por onde vai poder se dar essa irrup<;ao da inova<;ao
no interior do capitalismo? Eevidente que nao vai ser do lado
das leis do mercado, que nao vai ser no proprio mercado, ja
que por defini<;ao, como mostra a teoria economica, 0 mercado deve agir de tal modo que seus mecanismos puros sejam em si reguladores do conjunto. Por conseguinte, nao
toquemos nessas leis de mercado, mas fa<;amos que as institui<;6es sejam tais que essas leis de mercado, e somente elas,
sejam 0 principio da regula<;ao economica geral e, em consequencia, 0 principio da regula<;ao social. Por conseguinte,
nenhum intervencionismo economico ou a minima de intervencionismo economico e 0 maximo de intervencionismo

juridico. E necessano, diz Eucken, com uma formula que, a
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meu ver, esignificativa, passar a urn direito econornico consciente"'". Creio que devemos opor essa formula termo a termo ao que seria a formula<;ao marxista banal. Na formulaII

<;.10

marxista banal,

0

economico

e sempre 0

que escapou

da consciencia dos historiadores quando eles faziam suas
analises historicas. Para Eucken, 0 inconsciente dos historiadores DaD e 0 economico, e 0 institucional, au antes, DaD
tanto 0 inconsciente dos historiadores quanto 0 inconsciente dos economistas. 0 que escapa teoria economica,

e

a

o que escapa aos economistas na analise deles e a institui<;ao,
e devemos passar a um nivel de direito economico consciente ao mesmo tempo pela analise historica, que mostrara em que e como a institui<;ao e as regras de direito tem rela<;6es de condicionamento reciproco com a economia, e,
com isso, tomar consciencia das modifica<;6es possiveis de

ser introduzidas nesse complexo economico-jurldico. Problema portanto: por onde se podera introduzir 0 conjunto
das corre<;6es e das inova<;6es institucionais que perrnitirao
instaurar, enfim, uma ordem social economicamente regu-

lada com base na economia de mercado, como chegar ao
que os ordoliberais chamam de Wirtschaftsordnung", "ordem
da economia"? A resposta dos ordoliberais - e e a ela que
eu gostaria de me ater agora - e dizer, simplesmente, que a
inova<;ao institucional que e preciso praticar agora e aplicar
a economia algo que na tradi<;ao alema se chama Rechtsstaat e que os ingleses chamam de Rule oflaw, Estado de direito ou reinado da lei. E e ai, entao, que a analise ordolibera! vai se inscrever, nao mais na linha da teoria economica
da concorrencia e da hist6ria socio16gica da economia que

haviam sido definidas, a primeira por Walras, Wicksell, Marshall, e a segunda por Max Weber; ela vai se inscrever em
toda urna linha de teoria do direito, teoria do direito do Estado, que foi importantissima na historia e no pensamento
juridico alemao e das institui<;6es alemas.
Duas palavras a esse respeito. 0 que se entende por
Rechtsstaat, por esse Estado de direito de que voces, ao menos
pela leitura dos jomais do ana passado, certamente ouviram
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falar com freqiiencia?" 0 Estado de direito. Bern, creio que
devemos comec;ar bastante esquematicamente. Bern, perdoem-me a forma completarnente despojada e sintetica do
que yOU lhes dizer. No seculo XVIII, fim do seculo XVIII, inicio do seculo XIX, aparece na teoria polftica e na teoria do
direito alemao essa nOC;ao de Estado de direito". 0 Estado
de direito e 0 que? Pois bern, ele se define nessa epoca em
oposiC;ao a duas coisas.
Primeiro, em oposiC;ao ao despotismo, sendo 0 despotismo entendido como urn sistema que faz da vontade, particular ou geral alias, do soberano, que em todo caso faz da
vontade do soberano 0 principio da obrigaC;ao de cada urn e
de todos em relaC;ao ao poder publico. 0 despotismo e 0 que
identifica com a vontade do soberano 0 carater e a forma
obrigat6ria das injunc;oes do poder publico.
Segundo, 0 Estado de direito tambem se opoe a uma
coisa diferente do despotismo, que e 0 Polizeistaat, 0 Estado
de polfcia. 0 Estado de polfcia e uma coisa diferente do despotismo, ainda que as vezes, concretamente, urn possa coincidir com 0 outro - enfim, que certos aspectos de urn possam
coincidir com certos aspectos do outro. 0 Polizeistaat - 0 que
se entende par Estado de polfcia? 0 que se entende por Estado de polfcia e urn sistema no qual nao ha diferenc;a de natureza, nao ha diferenc;a de origem, nao ha diferenc;a de validade e, por conseguinte, nao ha diferenc;a de efeito entre, de
urn lade, as prescric;oes gerais e permanentes do poder publico - grosso modo, se voces quiserem, 0 que se chamaria de
lei - €, de Dutro lado, as decis5es conjunturais, transit6rias,
locais, individuais desse mesmo poder publico - se voces quiserem, 0 nivel da regulamentac;ao. 0 Estado de policia e 0
que estabelece urn continuum administrativo que, da lei
geral a medida particular, faz do poder publico e das injunc;oes que este impoe urn s6 e mesmo tipo de principio e Ihe
concede urn s6 e mesmo tipo de valor coercitivo. 0 despotismo reduz portanto, ou antes, faz tudo 0 que pode ser injunc;ao do poder publico originar-se da vontade do soberano, e somente dela. 0 Estado de polfcia estabelece, qual-
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quer que seja a origem do carater coercitivo das injunc;oes
do poder publico, urn continuum entre todas as formas possiveis de injunC;ao desse poder publico.
Pois bern, em relaC;ao tanto ao despotismo como ao Estado de polfcia, 0 Estado de direito vai representar a alterna:
tiva positiva. Ou seja, primeirarnente, 0 Estado de dir;ltO e
definido como urn Estado em que os atos do poder publico
nao poderao adquirir valor se nao forem enqua'!'ados em leis
que os lirnitarn antecipadarnente. 0 poder publico. age_ n~
ambito da lei e nao pode agir senao no ambito da le1. Nao e
portanto 0 soberano, a vontade do soberano, que ,vai ser 0
principio e a origem do carater coercitivo do poder publico.v",
ser a forma da lei. Onde ha forma da lei, e no espac;o definido pela forma da lei, 0 poder publico pode legitimarnente tornar-se coercitivo. Ea primeira definiC;ao do Estado de direlto.
Em segundo lugar, no Estado de direito ha urna diferenc;a de
natureza, urna diferenc;a de efeito, uma diferenc;a de origem
entre as leis, que sao as medidas gerais universalmente valldas e sao, em si mesmas, atas de soberania, e, de outra lado,
as decisoes particulares do poder publico. Em outras palavras,
urn Estado de direito e urn Estado em que sao distinguidas,
em seu principio, em seus efeitos e em sua validade, as disposi,oes legais, de urn lade, expressao da soberania, e as medidas administrativas, de outro. Foi grosso modo isso, essa teoria
do poder publico e do direito do poder publico, que organizou no fim do seculo XVIII e no inicio do seculo XIX 0 que se
charna de teoria do Estado de direito contra as formas de poder e de direito publicos que funcionavam no seculo XVIII.
Dupla teoria do Estado de direito ou, em todo caso, se
preferirem, os dois aspectos do Estado _de direito, urn em
oposiC;ao ao despotismo, 0 outro que 0 opoe ao E,stado de polida, eisso que voces encontram em toda uma sene de textos
do infcio do seculo XIX. 0 principal e, creio eu, 0 primeiro a
fazer a teoria do Estado de [direito]* e 0 de Welcker, cha... M.E: policia
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mado Os principios iiltimos do direito, do Estado e da punir;ao
de 181320• Vo,;, dar urn peq~eno saito a £rente. Na segund~
metade do seculo )(]X voces encontram outra defini<;ao do
Estado de drrelto, ou antes, uma elabora<;ao mais fina dessa no<;ao de Estado de direito. a Estado de direito aparece,
nesse momento, como urn Estado em que cada cidadao tern
possibilidades concretas, institucionalizadas e eficazes de
recurso contra 0 poder publico.
seja, 0 Estado de clireito nao e mais simplesmente urn Estado que age de acordo
com a lei e no ambito da lei. E urn Estado em que ha urn
si~tema de d~eito, isto e, leis, mas tarnbem instancias jucliClanas que vao arbltrar as rela<;6es entre os inclividuos, de
urn lado, e 0 poderpublico, de outro. Esimplesmente 0 problema dos tribumus admlfUstrativos. Entao, nessa segunda

au

metade do seculo XIX, voces veern se desenvolver na teoria

e na politica alema toda uma serie de cliscuss6es para saber
se urn Estado de clireito e urn Estado em que os cidadaos podem e devem recorrer, contra 0 poder publico, a certos tribunais especializados que serao tribunais administrativos, encarregados preclsarnente dessa fun<;ao de arbitragem, ou se,
ao contrario, os cidadaos podem recorrer aos tribunais ordinarios contra 0 poder publico. Alguns te6ricos, como Gneist"
por exemplo, estimam que 0 tribunal administrativo como
in~tiincia de arbitr~gem, entre 0 Est~do e os cidadaos, 0 poder
publico e os crdadaos, e mclispensavel para a constitui<;ao de
urn Estado de clireito. A que alguns outros, como BahT*", por
exemplo, obJetarn que urn tribunal administrativo, na medi_da .em que emana do poder publico e em que, no lundo,
nao : senao ,;,ma das formas do poder publico, nao pode ser
urn arbltro valido entre 0 Estado e os cidadaos, que somente
a justi<;a, 0 aparelho de justi<;a, na medida em que este, real
ou ficticiarnente, seria.ind<;pendente do poder publico, 0 aparelho de Justi<;a ordinano e que poderia arbitrar entre os cidadaos e 0 Estado. E, em todo caso, a tese inglesa, e em todas
... M.E: Von Bam (rnanuscrito: "v.

Bam").
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as analises que os ingleses fazem do Rule of law, do reinado
da lei nessa mesma epoca, [no] fim do seculo )(]X", eles definem claramente urn Estado de clireito como urn Estado em
que nao e 0 pr6prio Estado que organiza os tribunais adrninistrativos que arbitrarao entre 0 poder publico e os cidadaos, mas [como] urn Estado [em que] os cidadaos poderao
interpor esses recursos contra 0 poder publico na justi<;a ordinaria. E os ingleses dizem: se ha tribunais administrativas, logo nao se esta num Estado de clireito. E a prova, para
as ingleses, de que a Fran<;a nao e urn Estado de direito e que
se tern tribunais administrativos e se tern 0 Conselho de Estado". a Conselho de Estado exclui, ao ver da teoria inglesa,
a possibilidade e a existencia de urn Estado de clireito". Born,
eessa a segunda defini<;ao de urn Estado de direito, a possibilidade de arbitragem judiciaria por uma institui<;ao ou
outra, entre os cidadaos e 0 poder publico.
Ea partir dai que os liberais vao tentar definir 0 que seria a maneira de renovar 0 capitalisIno. E essa maneira de renovar 0 capitalismo seria introduzir os principios gerais do
Estado de direito na legisla<;ao economica. Essa ideia de fazer valer os principios do Estado de direito na econornia era,
claro, uma maneira concreta de rejeitar 0 Estado hitlerista,
ainda que sem duvida nao tenha sido 0 Estado hitlerista, foi
visado em primeira instiincia nessa busca de urn Estado de direito econornico, porque, na verdade, era todo 0 Estado de
direito econornico do povo* que havia sido contestado, e era
de fato contestado na pratica hitlerista, ja que nela 0 Estado havia justamente deixado de ser urn sujeito de direito e
a origem do direito era 0 povo e nao 0 Estado, e que 0 Estado nao podia ser nada mais que a instrumentaliza<;ao da
vontade do povo, 0 que excluia totalmente que 0 Estado pudesse ser sujeito de direito entendido como principio de direito, ou como pessoa juridica que se podia convocar diante
de urn tribunal qualquer. De fato, essa busca de urn Estado de
,. Sic. 0 sentido dessa expressao e muito obscuro.
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direito na ordem economica visava algo bern diferente. Visava todas as formas de interven<;ao legal na ordem da economia que os Estados, e os Estados democra.ticos mais ainda
que as outros, praticavarn nessa epoca, a saber, a interven<;ao economica legal do Estado, no New Deal americana e,
nos anos seguintes, em toda a planifica<;ao de tipo ingles.
Ora, 0 que quer dizer aplicar 0 principio do Estado de direito
na ordem economica? Creio que quer dizer, grosso modo, que
nao poden, haver interven<;oes legais do Estado na ordem
economica a nao ser que essas interven<;oes legais adquiram a forma, e adquiram somente a forma, da introdu<;ao de
principios formais. Nao ha outra legisla<;ao economica senao formal. Eis qual e 0 principio do Estado de direito na orclem economica.
o que significa dizer que as interven<;oes legais deverao ser formais? Foi Hayek que em seu livro Constituir;iio da
liberdade", creio eu, melhor definiu 0 que se devia entender
por essa aplica<;ao dos principios do Estado de direito ou do
Rule of law na ordem economica. No fundo, diz Hayek, e
muito simples. 0 Estado de direito, ou ainda uma legisla<;ao economica formal, e simplesmente 0 contrano de urn
plano". Ii 0 contrano da planifica<;ao. De fato, 0 que eurn plano? Urn plano economico e uma coisa que tern uma finalidade'". Procura-se, por exemplo, explicitamente 0 crescimento, ou procura-se desenvolver certa tipo de consuma, certa
tipo de investimento. Procura-se reduzir a distancia entre
as rendas das diferentes classes sociais. Em suma, estabelecern-se fins economicos precisos e definidos. Em segundo
lugar, num plano, sempre ha a possibilidade, em fun<;ao da
propria existencia desses objetivos, de introduzir num momento que se julgar oportuno corre<;oes, retifica<;oes, suspensoes de medidas, medidas alternativas, conforme 0 efeito
buscado for ou nao alcan<;ado. Em terceiro lugar, num plano, 0 poder publico aparece com urn papel de tomador de
decisoes economicas, seja porque ele substitui os individuos
como principio de decisao e obriga, por conseguinte, os individuos a isso ou aquilo, por exemplo, a nao ultrapassar de-
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terminado nivel de retribui<;ao, seja porque desempenha 0
papel de tomador de decisoes, na medida em que e ele proprio urn,agente economico que vai investir, por exemplo, nas
obras pubhcas. Logo, nurn plano, 0 poder publico desempenha 0 papel de tomador de decisoes'". Enfim, nurn plano,
supoe-se que 0 poder publico poden, constituir urn sujeito
capaz de dominar 0 conjunto dos processos economicos.
Ou seja, 0 grande tomador de decisoes estatal e ao mesmo
tempo aquele que tern uma consciencia clara ou, em todo
caso, que cleve ter a conscil~ncia mais clara passivel do conjunto dos processos economicos. Ele e0 sUjeito universal de
saber na ordem da economia". Eis 0 que eurn plano.
Ora, diz Hayek, se quisermos fazer 0 Estado de direito
funcionar na ordem economica, devera ser 0 contrano. Ou
seja, 0 Estado de direito tera a possibilidade de formular certo nlimero de medidas de carater geral, mas que deverao permanecer inteiramente formais, isto e, nunca deverao se propor urn fim particular. Nao cabe ao Estado dizer: a distancia
entre as rendas tern de diminuir. Nao cabe ao Estado dizer:
gostaria que este tipo de consumo aumentasse. Uma lei na
ordem economica deve permanecer propriamente formal. Ela
deve dizer as pessoas 0 que se deve e 0 que nao se deve fazer; naD cleve estar inscrita no bojo de uma op~ao economica global. Em segundo lugar, uma lei, se respeitar na ordem
economica os principios do Estado de direito, devera ser concebida a priori na forma de regras fixas e nunca ser corrigivel em fun<;ao dos efeitos produzidos. Em terceiro lugar, ela
deve definir uma moldura dentro da qual cada urn dos agentes economicos podera decidir com toda liberdade, na medida em que, justamente, cada agente sabera que 0 quadro legal
que esta fixado para a sua a<;ao nao se alterara. Em quarto
lugar, uma lei formal e uma lei que vai obrigar 0 Estado nao
menos que as outras, e essa lei, por conseguinte, deve ser tal
que cada urn sabera exatamente como 0 poder publico se
comportar,3:'1 1• Enfim, e por isso mesmo, vOCes veem que essa
concep<;ao do Estado de direito na ordem economica exclui,
no fundo, que haja urn sujeito universal de saber economico
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que poderia, de certo modo, pairar acima do conjunto dos
processos, definir fins para eles e subslltuIT esta ou ~quela
categoria de agentes para tomar esta ou aquela decI~ao: Na
verdade 0 Estado deve ser cego aos processos economlcos.
Nao se deve supor que ele salba tudo 0 que diz respeito - ou
o conjunto dos fenomenos que digam respeito - a economia12 • Em surna, a economia, tanto para 0 Estado com? para
os individuos, deve ser urn jogo: urn cor;jun:o de atiVldades
reguladas - e voltamos aqui, como voces veem, ao que ~l
ziamos ao come~ar -, nas quais no entanto as regras nao
sao decisaes tomadas por alguem pelos outros. E urn conjunto de regras que determi;>a de que modo cada urn deve
jogar urn jogo de que ninguem: noliml~e, co;,hece 0 desenlace. A economia e urn jogo e a mslllu1<;ao Jumlica que emoldura a economia deve ser pensada como regra de Jogo. 0 Rule
of law e 0 Estado de direito formalizam a a<;ao d~ govemo
como urn prestador de regras para urn jogo econorruco em
que as unicos parceiros e as Unicos a,gentes fealS devem ser
os individuos ou, digamos, se prefenrem, as empresas. Urn
jogo de empresas regulado no interior de uI;'a moldura JUridico-institucional garanllda pelo Estado: e essa a forma
geral do que deve ser 0 quadro institu,cional de ~m capltalismo renovado. Regra de jogo economlcoe_nao controIe economico-social desejado. Eessa defim<;ao do Estado
de direito em materia economica, ou do Rule oflaw em materia economica, que Hayek caracteriza numa frase que acho
clarissima. 0 plano, diz ele, que se opae justamente ao Estado de direito ou ao Rule of law, "0 plano mostra como os
recursos da sociedade devem ser conscientemente dmgIdos
para atingir urn objetivo determinado. 0 Rule oflaw, ao contrario consiste em definir a moldura malS raclOnal nO mterior d~ qual os individuos se dedic,~~ao as suas atividades de
acordo com seus pianos pessoals ... Ou alnda Polany!, que
escreve na L6gica da liberdade: "A principal fun<;~o de urn SIStema de jurisdi<;ao e govemar a ordem espontanea da VIda
economica. 0 sistema da lei deve desenvolver e fortalecer
as regras segundo as quais funciona 0 mecanismo compe-

AULA DE 21 DE FEVEREIRO DE 1979

239

titivo da produ<;ao e da distribui<;ao."~Vamos ter portanto
urn sistema de leis como regra de jogo e urn jogo que val,
pela espontaneidade dos seus processos economicos, manifestar certa ordem concreta. Lei e ordem, law and order:
essas duas no<;aes, [sobre as quais] procurarei tomar da proxima vez e que tiveram a sorte que voces conhecem no pensamento de direita americano, nao sao simplesmente no<;aes-slogan para urna extrema direita americana bitolada e
originana do Midwest". Law and order tern originalmente
urn sentido bern preciso, que alias podemos fazer remontar
muito alem do liberalismo de que lhes falo*. Law and order
quer dizer 0 seguinte: 0 Estado, 0 poder publico nunca intervini na ordem economica a nao ser na forma da lei, e e
no interior dessa lei, se efetivamente 0 poder publico se limitar a essas interven<;aes legais, que podera aparecer algo
que e uma ordem economica, que sera ao mesma tempo 0
efeito e 0 principio da sua propria regula<;ao.
E0 outro aspecto sobre 0 qual eu queria insistir a proposito do texto de Rougier, que eu Ihes citava ha pouco.
Logo, primeiramente, nao existe 0 capitalismo com a sua logica, as suas

contradi~6es e

as seus impasses. Existe urn ca-

pitalismo economico-institucional, economico-juridico. Em
segundo lugar, e perfeitamente possivel, por conseguinte,
inventar, imaginar outro capitalismo diferente do primeiro, diferente daquele que se conheceu e que teria essencialmente por principio uma reorganiza<;ao da moldura institucional em fun<;ao do principio do Estado de direito e, por
conseguinte, varreria todo 0 conjunto desse intervencionismo administrative ou legal que os Estados arrogaram-se 0
direito de impor, seja na economia protecionista do seculo XIX,
seja na economia planificada do seculo xx.
o terceiro aspecto, pois bern, e necessariamente 0 que
poderiamos chamar de crescimento da demanda judiciaria,
. . M. Foucault acrescenta: pois jii no seculo XIX... [(rase inacabada].
Enfim, born
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porque de fato essa ideia de urn direito cuja forma geral fosse a de uma regra de jogo que 0 poder publico imporia aos
jogadores - mas apenas imporia aos jogadores, que permaneceriam senhores de seu jogo - irnplica, e claro, uma revaloriza<;ao do juridico, mas tambem urna revaloriza<;ao do judiciario. Digamos ainda que, no seculo XVIII, voces sabem
que urn dos problemas do liberalismo havia sido fortalecer
ao maximo urn quadro juridico na forma de urn sistema geral de leis que se imp6em da mesma maneira a todos. Mas,
com isso, essa ideia do primado da lei que havia sido tao
importante no pensamento do seculo XVIII implicava uma
redu<;ao consideravel do judiciario ou do jurisprudencial, na
medida em que, em principio, a institui<;ao judici8.ria nao podia fazer nada mais que pura e simplesmente aplicar a lei.
Agora, ao cantrana, se everdade que a lei nao cleve ser nada
mais que regra de jogo para urn jogo em que cada urn tern
o mando na parte que the toca, nesse momenta 0 judiciario,
em vez de ser reduzido a simples fun<;ao da aplica<;ao da lei,
vai adquirir nova autonomia e nova importancia. Concretamente, nessa sociedade liberal em que 0 verdadeiro sujeito
econornico nao e 0 hornem da troca, nao e0 consumidor ou
o produtor, mas a empresa, nesse regime economico e social em que a empresa nao e simplesmente uma institui<;ao,
mas certa maneira de se comportar no campo economico na forma da concorrencia em fun<;ao de pIanos e projetos,
com objetivos, taticas, etc. -, pais bern, voces veem que, nessa sociedade empresarial, quanto mais a lei da aos individuos a possibilidade de se comportar como querem na for-
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vocados por uns aos outros, etc. -, tudo isso vai exigir urn
intervencionismo, urn intervencionismo judiciano, que de-

vera ser praticado como arbitragem no ambito das regras do
jogo. Multipliquem as empresas, e multiplicarao os atritos,
as efeitos de ambiente, e, por conseguinte, amedida que vo-

ces libertarem os sujeitos economicos e deixarem que eles
joguem seu jogo, quanta mais os libertarem, mais, ao mesrna tempo, voces os destacarao do estatuto de funcionarios
virtuais a que urn plano os prendia e mais multiplicarao necessariamente os juizes. Menos funcionanos, ou antes, des-

funcionaliza<;ao dessa a<;ao economica que os pIanos traziarn
consigo, multiplica<;ao da din.imica das empresas e, com isso,
necessidade de instancias judiciarias ou, em todo caso, de
instancias de arbitragem cada vez mais numerosas.

Problema de saber - mas essa

e uma questao de orga-

nizac;ao - se essas arbitragens deverao se inscrever efetiva-

mente no interior de institui<;6es judiciarias preexistentes
ou, ao contrario, se sera necessaria criar outras:

e urn dos

problemas fundamentais que se colocam nessas sociedades
liberais, em que 0 judiciario, em que as instancias, em que as
necessidades de arbitragem se multiplicam. As solu<;6es sao

diferentes num pais e noutro. Tentarei lhes falar, a pr6xima
vez"·, da Fran<;a e dos problemas que se colocaram na institui<;ao judici8.ria francesa atual, no sindicato da magistratura"', etc. Em todo caso, gostaria, a prop6sito dessa cria<;ao de
uma demanda judiciaria intensificada e multiplicada, de citar simplesmente para voces este texto de Ropke, que dizia:

sas formas multiplas e dinamicas caracteristicas da unidade

"Convem agora fazer dos tribunais, muito mais que no passado, 6rgaos da economia e confiar a sua decisao miss6es

empresa", mais, ao mesma tempo, as superficies de atrito
entre essas diferentes unidades sao numerosas e grandes,

vas."JB Em suma, quanto mais a lei se toma format mais a

ma da livre empresa, mais se desenvolvem na sociedade es;I

mais as ocasi6es de conflito, mais as ocasi6es de litigio se
multiplicam. Enquanto a regula<;ao econ6mica se da espontaneamente, pelas propriedades formais da concorrencia, a
regula<;ao social por sua vez - a regula<;ao social dos conflitos, das irregularidades de comportamento, dos danos pro-

que ate agora eram confiadas as autoridades administratiinterven<;ii.o judiciaria se toma numerosa. E, a medida que
as interven<;6es govemamentais do poder publico se forma-

lizam mais, a medida que a intervenc;ao administrativa recua, nessa mesma medida a justic;a tende a se tomar, e deve

se tomar, urn servi<;o publico onipresente.
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Vou parar aqui, se me permitem, nesta descric;ao do
programa ordoliberal formulado pelos alemaes desde 1930
ate a funda~ao, e ate 0 desenvolvimento, da economia alema contemporiinea. Gostaria, no entanto, de !hes pedir trinta segundos, enfim, dois minutos a mais para lhes indicar como dizer? - urn modo de leitura possivel desses problemas. 0 ordoliberalismo, portanto, projeta uma economia de
mercado concorrencial, acompanhada de um intervencionismo social que, por sua vez, irnplica uma renovac;ao institucional em tome da revaloriza~ao da unidade "empresa"
como agente economico fundamental. Creio que temos ai,
nao simplesmente a conseqiiencia pura e simples e a projec;ao numa ideologia, ou numa teoria economica, OU numa
op~ao politica, das crises atuais do capitalismo. Parece-me
que 0 que se ve nascer ai e, por um periodo talvez breve ou
talvez um pouco mais longo, algo como uma nova arte de
govemar, em todo caso urna certa renova~ao da arte liberal
de governar. Creio que poderemos apreender a especificidade dessa arte de govemar, suas implica~oes historicas e
politicas - e e nisso que eu gostaria de me deter alguns segundos, depois libero voces -, se as compararmos a Schumpeter". No fundo, esses economistas, seja Schumpeter, sejam Ropke, Eucken, todos eles partem (insisti nisso e volto
a insistir) do problema weberiano que e a racionalidade e a
irracionalidade da sociedade capitalista. Schurnpeter como os
ordoliberais e os ordoliberais como Weber pensam que Marx,
ern todo caso as rnarxistas, se enganam ao buscar a origem
exclusiva e fundamental dessa racionalidade/irracionalidade
da sociedade capitalista na logica contraditoria do capital e da
sua acumula~ao. Schumpeter e os ordoliberais consideram
que nao hi; contradi~aointema na logica do capital e da sua
acumula~ao e que, por conseguinte, de um ponto de vista
economico e puramente economico, 0 capitalismo e perfeitamente viavel. Eis, grosso modo, 0 conjunto das teses comuns a Schumpeter e aos ordoliberais.
Eai que a diferen~a vai come~ar. Porque, para Schumpeter, embora seja verdade que [no plano do] processo eco-
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nomico puro 0 capitalismo nao e em absoluto contraditorio
e, por conseguinte, embora 0 economico no capitalismo seja
sempre viaveL na realidade, diz Schumpeter, historicamente, concretamente, 0 capitalismo nao pode se dissociar de
tendencias monopolistas. Isso nao por causa do processo
economico mas por raz5es que sao as conseqi.iencias sociais
do processo de concorrencia, ou seja, a propria organiza~ao
da concorrencia e a dinamica da concorrencia VaG exigir, e
exigem necessariamente, uma organizac;ao cada vez moos
monopolista. De modo que 0 fenomeno monopolista, para
Schurnpeter, e urn fenomeno social, conseqiiente em rela~ao
adinamica da concorrencia, mas naD inerente ao processo
economico da propria concorrencia. Ha uma tendencia it
centralizac;;ao, hi; urna tendencia a uma incorpora~ao da economia a centros de decisao cada vez mais proximos da administra~ao e do Estado"'. Isso e portanto a condena~ao historica do capitalismo. Mas nao condena~ao em termos de
contradic;;ao: condena~ao em termos de fatalidade historica.
Para Schumpeter, 0 capitalismo nao pode evitar essa concentra~ao, isto e, nao pode evitar que se realize, no proprio
bojo do seu desenvolvimento, urna especie de passagem ao
socialismo, que e - pois e essa a defini~ao que Schumpeter
da para 0 socialismo - "urn sistema no qual uma autoridade central podera controlar os meios de produ~ao e a propria produc;;ao"". Essa passagem ao socialismo esta inscrita
portanto na necessidade historica do capitalismo, nao por
um iIogismo ou uma irracionalidade propria da economia
capitalista, mas por causa da necessidade organizacional e
social que um mercado concorrencial traz consigo. Passa-se
portanto ao socialismo com certo custo politico, e claro, que
Schumpeter diz ser sem duvida pesado para pagar, mas nao
acha ser totalmente impossivel de pagar, isto e, nao e totalmente insuportavel nem incorrigivel, e, par conseguinte,
vai-se em direc;;ao a uma sociedade socialista cuja estrutura politica devera ser, evidentemente, altamente vigiada e
elaborada para evitar certo pre~o que e, grosso modo, 0 tota-
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litarismo". Eevitavel, e evitavel nao sem dificuldade. Digamos que, grosso modo, para Schumpeter nao vai ser facil, mas
vai acontecer. Vai acontecer e, se prestarmos bastante aten<;ao, vai ser menos ruim do que se pode imaginar.
Em rela<;ao a essa analise de Schumpeter - ao mesmo
tempo analise do capitalismo e previsao hist6rico-politica-,
a essa especie de pessimismo, enfim do que se chamou de
pessimismo de Schumpeter, os ordoliberais respondem reconstruindo, de certo modo, a analise de Schumpeter e dizendo: primeiro, esse custo politico que Schumpeter diz que
vai ser necessario pagar a partir do momenta em que se estara em regime socialista, grosso modo, digamos, essa perda de liberdade, esse custo politico, nao se deve acreditar,
como pensa Schumpeter, que seja aceitavel. Nao e aceitavel
por que? Porque, na verdade, nao sao simplesmente os inconvenientes adjacentes a uma economia de tipo planificado. Na verdade, uma economia planificada nao pode deixar
de ser politicamente custosa, isto e, de ser feita it custa da
liberdade. E, por conseguinte, nao ha nenhuma corre<;ao
possivel. Nenhum arranjo possivel podera contomar a consequencia politica necessaria it planifica<;ao, a saber, a perda
da liberdade. E por que essa perda total da liberdade e inevitavel numa planifica<;ao? Porque, simplesmente, a planifica~ao comporta uma serie de erros economicos fundamentais
e vai ser perperuamente necessaria corrigir esses erros; e a
corre<;ao do erro ou da irracionalidade intrinseca it planifica<;ao s6 pode ser conseguida pela supressao das liberdades
fundamentais. Ora, dizem eles, como vai ser possivel evitar
esse erro da planifica<;ao? Justamente fazendo que essa tendencia que Schumpeter reconheceu no capitalismo e viu que
nao era a tendencia do processo economico, mas a tendencia das consequencias sociais do processo economica, que
essa tendencia a organiza~ao, a centraliza~ao, a abson;ao
do processo economico no interior do Estado seja corrigida, e seja corrigida precisamente por uma interven<;ao
social. Nesse momento, a interven<;ao social, a Gesellschafts-
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po/itik, esse intervencionismo juridico, essa defini<;ao de uma
nova moldura institucional da economia protegida por uma legisla<;ao formal, como a do Rechtsstaat ou do Ru/e oflaw, e 0
que possibilitara anular, absorver as tendencias centralizadoras que sao efetivamente imanentes a sociedade capitalista, e nao it 16gica do capital. Eisso portanto que vai possibilitar manter a 16gica do capital em sua pureza, que vai
possibilitar, por conseguinte, fazer funcionar um mercado
propriarnente concorrencial que nao carra 0 risco de cair nesses fenomenos monopolistas, nesses fenomenos de concentra<;ao, nesses fenomenos de centraliza<;ao que se pode
constatar na sociedade modema. Eassirn que, com isse, sera
possivel ajustar uma it outra uma economia de tipo concorrencial, tal como haviam definido ou, em todo caso, problematizado os grandes te6ricos da economia concorrencial, e
uma pratica institucional cuja importancia os grandes trabalhos dos historiadores ou dos soci610gos da economia,
como Weber, haviam mostrado. Direito, campo institucional definido pelo carater propriamente formal das interven<;oes do poder publico e deslanche de uma economia cujo
processo sera regulado com base na concorrencia pura: e
isso, em linhas gerais, que constitui, para os ordoliberais, a
chance hist6rica atual do liberalismo.
Pois bern, creio que essa analise dos ordoliberais, esse
projeto politico, essa aposta hist6rica dos ordoliberais foi importantissima, pois foi ela que afinal constituiu a armadura
da politica alema contemporanea. E, se e verdade que existe urn modelo alemao, que voces sabem como assusta nos50S compatriotas, esse modelo alemao nao e 0 que tantas
vezes se invoca, de urn Estado todo-poderoso, do Estado de
policia. 0 que e 0 modelo alemao e 0 que se difunde nao e
o Estado de policia, e 0 Estado de direito. E se eu fiz todas
essas analises para voces nao foi simplesmente pelo prazer
de fazer urn pouco de hist6ria contemporanea; foi para tentar lhes mostrar como esse modelo alemao pode se difundir,
por urn lado, na politica economica francesa contempora-
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nea e, por DutrO lado, tamhern num certa mimero de problemas, de teorias e de utopias liberais, tais como vemos se
desenvolver nos Estados Unidos. Entao, a proxima vez vou
!hes falar, de urn lado, de certos aspectos da politica economica giscardiana e, de outro, das utopias liberais americanas*.

.. M. Foucault acrescenta:
Bern, mio vou dar minha aula quarta-feira que vern, por questao de
e para tomar urn pouco de fDlego. P~o-lhes desculpas. As aulas te-

cansa~

rao prosseguimento daqui a quinze dias.
mas a aula daqui a quinze dias.

a semimlrio, segunda que vern,

NOTAS

1. a. infra, pp. 240-1.
2. a. supra, aula de 14 de fevereiro de 1979.
3. a. infra, aulas de 21 de mar,o e 28 de mar,o de 1979.
4. Milton Friedman (nascido em 1912): fundador da corrente
neoliberal americana, premio Nobel de economia em 1976, ficau
conhecido no fun cia decada de 1950 por sua reabilitac;ao cia teoria
quantitativa cia moeda (teoria dita "rnonetarista"). Partidano de urn
liberalismo intransigente e principal inspirador cia politica economica dos Estados Unidos a partir da decada de 1970 (foi conselheiro
economico de Nixon e de Reagan quando cia candidatura destes a
presidencia), e autor de numerosas obras, entre as quais Capitalism and Freedom (The University of Chicago Press, 1962 / Capitalisme et libertI!, Paris, R. Laffont, 1971), onde a£irmava que 0 mecanismo
de mereado basta para regular a maioria dos problemas economicos e sociais do nosso tempo. Cf. H. Lepage, Demain Ie capitalisme,
op. cit. [supra, p. 210, nota 23], pp. 373-412, "Milton Friedman ou
la mort de Keynes".
5. Louis Rougier (1889-1982), autor notadamente de La Matiere et l'Energie, suivant Ia theorie de la relativite et la theorie des
quanta, Paris, Gauthier-Villars, "Aetualites scientifiques", 1919; Les
Paralogismes du rationalisme. Essai sur la theorie de la connaissance,
Paris, F. Alcan, "Bibliotheque de philosophie contemporaine", 1920;
La Philosophie geometrique de Henri Poincare, Paris, F. Alean, "Bibliotheque de philosophie contemporaine", 1920; La Structure des
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theories deductives, Paris, F. Alcan, 1921; La Matiere et /'Energie, Paris, Gauthier-Villars, 2' ed., 1921. Representante do cfrculo de Viena na Franr;a, havia sido encarregado cia organiza~ao do grande
co16quio intemacional de filosofia cientifica realizado em Paris em
1935. No plano economico e politico, havia escrito La Mystique de-

mocratique: ses origines, ses illusions, Paris, Flammarion, 1929; reed.
Paris, Albatros, 1983 (pref. de A. de Benoist); La Mystique soviitique, Bruxelas, Equilibres, 1934, e acabava de publicar Les Mystiques
economiques, Paris, Librairie de Medicis, 1938, obra em que ele se
propunha mostrar "como as democracias liberais se transformam
em regimes totalitarios por meio de reformas sociais inconsideradas e intervenr;6es abusivas dos paderes publicos, encorajados pelos te6ricos da Economia dirigida", sendo essa "a nova Mistica que
cria 0 clima intelectual propfcio ao estabelecimento das ditaduras"
(pp. 8-9). Cf. M. Allais, Louis Raugier, prince de la pensee, Fondation
de Lourmarin, Lyon, Impr. TOOer et fils, 1990 (bibliografia, pp. 5571), e F. Denard, "Aux origines du neo-liberalisme en France.
Louis Rougier et Ie Colloque Waiter Lippmann de 1938", Le Mouvernent social, 195, abril-junho de 2001, pp. 9-34.
6. Sabre esse episodio controverso, d. R. O. Paxton, Vichy

France: Old guard and new order ]940-]944, NovaYork, A. A. Knopf,
1972 I La France de Vichy, ] 940-] 944, trad. fro C. Bertrand, Paris, Le
Seuil, 1973, pp. 92-3:"As negocia~6es franco-britiinicas que se desenrolam em Madri de setembro a fevereiro de 1941 entre os embaixadores Robert de la Baume, sucedido por Fran~ois Pietri, e sir
Samuel Hoare sao 0 verdadeiro vinculo entre Vichy e Londres.
Poucos aspectos cia pontica de Petain deram ensejo, depois cia
guerra, a tantas mistifica\oes. Dais intermediarios oficiosos, Louis
Rougier, professor cia Universidade de Besanr;on, e Jacques Chevalier, ministro da Educa~ao, depois da Saude em 1940 e 1941, gabar-se-ao de ter negociado acoedas secretos Churchill-petain.
Se everdade que Rougier esteve de fata em Londres em setembro
de 1940, as anotar;6es do documento que ele traz nao sao da mao de
'Winston Churchill, como ele pretende./f Cf. tamhem J. Lacouture,
De Gaulle, Paris, Le Seuil, t. I, 1984, pp. 453-5.
7.0 col6quio se realizou no Institut international de cooperation intellectuelle, de 26 a 30 de agosto de 1938 (d. supra, p. 207,
nota 3).
8. Colloque W Lippmann, op. cit., pp. 16-7.
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9. Sobre a "abstrac;ao isolante", condic;ao da morfologia economica segundo Eucken, distinta da "abstra~ao generalizante" aplicada por Weber na formac;ao dos tipos ideais, d. F. Bilger, La Pen-

see economique liberale de l'Aliemagne contemporaine, op. cit., p. 52.
10. F. Bilger, ibid., pp. 57-8.
11. Cf. ibid., p. 58: "A ideia fundamental de Walter Eucken, a
que lhe possibilitou resolver a antinomia [entre hist6ria e teoria
economicaL e [a] distinc;ao entre a moldura que esta na hist6ria e
o processo, que e, por sua vez, segundo a expressao de L. Miksch,
'nao-hist6ria'. 0 processo e urn eterno recomec;ar que tambem tern
urn tempo, urn tempo de certo modo interno. Mas a moldura, 0
conjunto dos dados, esta suhmetido ao tempo real, hist6rico, e evolui num certo sentido."
12. Leon WaIras (1834-1910): aluno da Escola de Minas de
Paris, tornou-se jornalista e, a partir de 1870, professor de economia polftica em Lausanne. Preocupado em conciliar a livre concorrencia com a justic;a social, elaborou, ao mesmo tempo que Jevons (Theory of Political Economy, 1871) e Menger (Grundsiitze der
Volkwirtschatslehre, 1871), mas segundo uma via axiomatica que lhe
era pr6pria, uma nova teoria do valor baseada no principia da utilidade marginal ("revolu~ao marginalista" de 1871-1874). Construiu
urn modelo matematico, postulando 0 conhecimento perfeitamente " racional" do conjunto dos agentes, que devia possibilitar determinar 0 equilibrio geral dos preC;os e das trocas num sistema de
concorrencia pura. Principais obras: ctconomie politique et la Justice, Paris, Guillaumin, 1860; Elements d'economie politique pure, ou
Theorie de la richesse sociale, Lausanne, 1874-1887; Theorie mathematique de la richesse sociale, Lausanne, 1883; Emdes d'economie sociale, Lausanne-Paris, 1896, e Etudes d'economie appliquee, LausanneParis, 1898.
13. Alfred Marshall (1842-1924): economista britiinico, professor em Cambridge, autor de urn manual celebre: Principles of
Economics, Londres, Macmillan & Co., 1890 / Principes d'economie
politique, trad. fro da 4~ ed. por F. Sauvaire-Jourdan, Paris, V. Giard
et E. Briere, 2 vols., 1906-1909. Procurando fazer a sintese da economia politica cIassica e do marginalismo, ressaltou a importancia
do tempo como elemento capital do funcionamento do processo
de equilibrio (distinc;ao entre perfodos curtos e longos).
14. Johann Gustavknut Wicksell (1851-1926): economista sueco, professor da Universidade de Lund. Esforc;ou-se por superar a
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teoria walrasiana do equilibria geral com seus tra~a1hos sabre as
flutua,6es do nivel medio dos pre,os. E autor de: Uber Wert, Kapital und Rente nach den neueren nanonalokonomischen Theorien [Valor,
capital e renda.. .], lena, G. Fischer, 1893; Geldzins und Gilterpreise
Uuro e pre,o], lena, G. Fischer, 1898; Vorlesungen tiber Nationalokonomie au!Grundlage des Marginalprinzipes [Curso de economia com
base no principio marginal], lena, G. Fischer, 1928- (nenhuma
dessas obras esta traduzida em frances).
15. Q. supra, aula de 31 de janeiro de 1979, p. 134, nota 25.
16. A expressao, aD que parece, e tirarla cia seguinte £rase de
F. Bilger, La Pensee economique liberale..., p. 65, a proposito da politica cientffica preconizada por Eucken, com base ern sua morfolo-

gia economica: "[...] depois de ter refutado a filosofia evolucionista,
Eucken lembra que a maioria dos gropos se formou na hist6ria,
nao por necessidade tecnica, mas gra~as aausencia de urn verdadeiro direito economico consciente" .
17. Sobre essa no,ao de Wirtschajlsordnung, d. W. Eucken,
Die Grundlagen der Nationalokonomie, op. cit., 2~ ed., 1941, pp. 55-78.
Q. igualmente 0 titulo do livro de MUller-Armack: Wirtschaftsordnung und Wirtschajlspolitik, op. cit.
18. Alusao as polemicas levantadas pela expulsao de Klaus
Croissant, 0 advogado do gropo Baader? Sobre esse acontecimento, cuja repercussao na Fran\a havia sido consideravel na epoca,
ver Securiti, Temtoire, Population, op. cit., aula de 15 de mar,o de 1978,
p. 287, n. 28 (sobre Jean Genet), e a "Situa,ao dos cursos", ibid.,
p. 385. Cf. por exemplo 0 artigo de O. Wormser, embaixador da
Fran\a em Bonn de 1974 a 1977, "Connaitre avant de juger", Le
Monde, 5 de novembro de 1977: "0 que queriam Andreas Baader
e seus amigos ao mandarem sequestrar 0 sr. Schleyer? Antes de
tudo, barganhar a liberta\ao deles contra a do presidente do patronato e, com isso, desmoralizar 0 govemo federal; subsidiariamente, se 0 govemo federal nao se prestasse a essa troca, leva -10
a renunciar ao 'Estado de direito', instaurado outrora com 0 concurso das potencias ocidentais, para voltar a urn 'Estado' em que
a violencia tomaria 0 lugar do direito, numa palavra, a urn autoritarismo proximo do nazismo."
19. Cf.. H. Mohnhaupt, "CEtat de droit en Allemagne: histoire, notion, fonction", Cahiers de philosophie politique et juridique, n~
24,1993, 'TEtat de droit", pp. 75-6: "A no,ao de Estado de direito
na Alemanha era dirigida, de urn lado, contra 0 Estado de policia,
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isto e, a administra\ao no sentido de urn Estado-providencia, de outro, contra 0 Estado arbitrano do absolutismo. A combina\ao das
duas palavras, direito e Estado, fez sua apari\ao pela primeira vez na
Alemanha em 1798, em Johann Wllhelm Petersen, que, com 0 nome
de Placidus [Literatur der Siaats-Lehre. Ein Versuch, I, Estrasburgo,
1798, p. 73], caracterizava com essa formula a doutrina juridica filos6fica de Kant, que ele havia intitulado de 'a critica ou a escola da
doutrina do Estado de direito' [die kritische oder die Schule der RechtsStaats-Lehre]." Cf. M. Stolleis, "Rechtsstaat", in Handwdrterbuch zur
deutschen Rechtsgeschichte, t. IV; Berlim, E. Schmidt, 1990, coL 367; id.,
Geschichte des offentlichen Rechts in Deutschland, Munique, C. H. Beck,
t. 1, 1988, p. 326 / Histoire du droit public en Allernagne, 1600-1800,
trad. fro M. Senellart, Paris, PDF, 1998, p. 490.
20. C. Th. Welcker, Die letzten GrUnde von Recht, Staat und
Strafe, Giessen, Heyer, 1813, pp. 13-26. Cf. H. Mohnhaupt, art. cit.,
p. 78: "[Ele reconstitufa] as seguintes etapas do desenvolvimento
do Estado: despotismo como Estado da sensibilidade, teocracia
como Estado da cren\a e, a titulo de desenvolvimento supremo, 0
'Estado de direito' como 'Estado da razao'.1f 0 manuscrito, p. 12,
acrescenta as seguintes referencias: "Von Mohl, estudos sobre os
Estados Unidos e 0 direito federal (Bundesstaatsrecht) [= Das Bundes-Staatsrecht der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, Stuttgart,
1824], Polizeiwissenschajl nach den Grundsiitzen des Rechtsstaates.
(rrubingen, Laupp], 2 vols., 1832[-1833)); F. J. Stahl, Philosophie des
Rechts [= Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht,
Heidelberg, j. C. B. Mohr, 2 vols., 1830-1837]."
21. Rudolf von Gneist, Der Rechtsstaat, Berlim, J. Springer,
1872; 2~ edi\ao com 0 titulo de Der Rechtsstaat und die Verwaltungsgerichte in Deutschland, Berlim, J. Springer, 1879. Foucault se ap6ia
aqui na obra de F. Hayek, a que fara referencia posterionnente,
The Constitution o!Liberty, op. cit. [supra, p. 33, nota 3], ed. 1976, p.
200 (cap. 13: "Liberalism and administration: The Rechtsstaat") /
trad. cit., pp. 200-1.
22. Otto Bam, Der Rechtsstaat. Eine publizistische Skizze, Cassel,
Wigand, 1864; reed. Aalen, Scientia Verlag, 1961. Cf. F. A. Hayek,
lac. cit. I trad. cit., p. 200, sobre essa concep\ao "justicialista" do
Rechtsstaa!. Sobre esse ponto, d. M. Stolleis, Geschichte des offentlichen Rechts in Deutschland, t. 2, Munique, C. H. Beck, 1992, p. 387.
23. F. A. Hayek, The Constitution o!Liberty, pp. 203-4 / trad. cit.,
p. 203, remete aqui it obra classica de A. V. Dicey, Lectures Introduc-

252

NASCIMENTO DA BIOPOLITlCA

tory to the Study of the Law of the Constitution, Londres, Macmillan
& Co., 1886, que critica por "sua total incompreensao do

do
termo [Rule oflaw I Staatsrecht] no Continente" (ibid., p. 484, n. 35 I
trad. cit., p. 477).
24. Herdeiro do antigo Conselho do Rei, 0 Conselho de Estado, criado pela Constitui,ao do ano VIIl (15 de dezembra de
1799), e 0 6rgao jurisdicional supremo cia Franc;a. "Desde a reforrna de 1953, reconhece ao contencioso tres tipos de recurso: em
primeira instancia, contra certos atos administrativos importantes,
como os decretos, no tribunal de apelac;ao contra todas as sentenc;as proferidas pelos tribunais administrativos e no tribunal de cassac;ao contra as decis6es das jurisd.i<;6es administrativas em ultima
USa

instancia. As decis6es do Conselho de Estado beneficiam-se cla
autoridade definitiva cia coisa julgada" (Encyclopaedia Universalis,
Thesaurus, t. 18, 1974, p. 438).
25. Hayek, depois de ter observado que Dicey, ignorando a
evolw;ao alema do direito administrativo, 56 linha conhecimento do
direito frances, observa que, em rela~ao a este Ultimo, suas severas
criticas podem ter sido enta~ justificadas, ainda que mesmo nessa
epoca 0 conselho de Estado ja houvesse iniciado uma evolu~ao que
(como sugeriu urn observador modemo) 'poderia, com 0 tempo, ter
posto todos os poderes discridonanos da administra~aoao alcance
de agravos' [M. A. Sieghart, Government by Decree, Londres, Stevens,
1950, p. 221]" (The Constitution of Liberty, p. 204 I trad. cit., p. 203).
Ele acrescenta entretanto que Dicey reconheceu posteriormente
ter-se enganado em parte, em seu artigo "Droit administratifin Modem French Law", Law Quatterly Review, vol. XVII, 1901.
26. F. A. Hayek, The Constitution of Liberty. Trata-se na realidade, nao desse livro, de que Foucault acabava de extrair certas referencias, mas de The Road to Serfdom, op. cit. I La Route de la servitude, trad. cit. [supra, p. 174, nota 33]; cf. cap. VI, pp. 58-67, "Le planisme et la regie de la loi", que podemos comparar com 0 cap. 15
de The Constitution of Liberty, "Economic and the Rule of law" I
"Politique economique et Etat de droit".
27. Ibid. (cap.VI), p. 59: "0 planismo economico do genera coletivista introduz naturalmente 0 sistema oposto lao do Rule oflaw]."
28. Ibid.: "No [caso do planol, e 0 governo que ajusta 0 emprego dos meios de produ~ao a fins determinados."
29. Ibid.: "[A autoridade que elabora os planosJ deve constantemente resolver problemas que nao podem ser resolvidos guianII
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do-se por princfpios rigidos. Tomando suas decis6es, a autoridade
central deve estabelecer uma hierarquia entre as necessidades das
diferentes categorias de cidadaos."
30. Ibid., p. 42: "0 que em geral [os parlidanos do planismo]
sugerem e que e cada vez mais dificil ter urn quadro coerente do
conjunto do processo economico e que, por conseguinte, e indispensavel recorrer a coordena~ao de urn orgao central se nao se
quer que a vida social se transforme nurn caos."
31. Ibid., p. 58: "[...J 0 governo esta obrigado em todos os seus
atos por regras imutaveis e preestabelecidas, regras que permitem
preyer com certeza que, em circunstancias determinadas, a autoridade executiva se exercera de forma determinada"; e p. 59: "[...] 0
govemo submetido a regra da lei esta na impossibilidade de contrastar esfor~os individuais por meio de medidas improvisadas".
32. Ibid., p. 42 (a impossibilidade "de ter uma visao sin6tica"
do conjunto do processo economico): "Tendo a descentraliza~ao
se tornado necessaria, porque ninguem pode conscientemente
equilibrar todas as considera~6es relativas as decis6es de tao grande numero de individuos, e claro que a coordena~ao nao poderia
ser alcan~ada por urn 'controle consciente', mas unicamente por
dispositivos que transmitem a cada agente de execu~ao as informa~oes de que necessita para adaptar eficazmente suas decis6es
as dos outros." Sobre essa cegueira necessaria do Estado em rela~ao ao processo economico, d. a leitura que faz Foucault da "mao
invisivel" de Adam Smith, infra, aula de 28 de mar,o, pp. 380-1.
33. a manuscrito remete aqui a Road of Serfdom [sicl, mas a
cita~ao e sem duvida uma adapta~ao bastante livre do texto. Cf.
trad. cit., p. 59: "No primeira caso [0 Rule of law], 0 governo se limita a estabelecer as condi~6es em que os recursos existentes podem ser explorados. Cabe aos individuos decidir para que tim
querem emprega-los. No segundo caso [0 planismo centralizado],
e 0 govemo que ajusta 0 emprego dos meios de produ~ao a fins
determinados."
34. Michael Polanyi (1891-1976), qufmico, economista e fil6sofo de origem hungara (irmao do historiador Karl Polanyi). Foi
professor de qufmica na Universidade de Manchester de 1933 a
1948, depois professor de ciencias sociais na mesma universidade,
de 1948 a 1958. A cita,ao eextraida de The Logic ofLiberty: Reflections
and rejoinders, Londres, Chicago University Press, 1951, p. 185 I La
Logique de la libettt!, trad. cit. [supra, p. 130, nota 11], p. 229: "[... J a
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principal funt;ao cia ordem espontanea existente do direito

eregu-

lar a ordem espontanea cia vida economica. Urn sistema consultivo
de direito desenvolve e garante as regras nas quais 0 sistema competitivo de prodw;ao e de distribuit;ao age. Nenhurn sistema de mercado pode funcionar sem urn quadro juridico que garanta pacieres
adequacios apropriedade e fac;a os contratos sereffi respeitados".
35. Q. "Le citron et Ie lait" (outubro de 1978), DE, III,

n~

246,

p. 698: "Law and order: nao esimplesmente 0 lema do conservadorisrno americana, e urn monstro por hibridac;ao. I...] Como se pergunta leite ou limao [no caso do eM (N. R. T.)], deve-se dizer lei ou ordemo Cabe-nos tirar dessa incompatibilidade as lic;oes para 0 futuro./f
36. M. Foucault nao torna sabre esse tema na aula seguinte.
37. M. Foucault havia participado, em maio de 1977, das jor-

nadas de reflexao do Sindicato cia Magistratura e discutido a obra

Liberte, Libertes (1976), organizada por R. Badinter; ele criticava

"0

crescente papel atribuido pelo partido socialista aos juizes e ao poder judiciario como meio de regula~ao social" (D. Defert, "Chronologie", DE, I, p. 51). Esse texto saiu, depois da sua morte, no jomal
do Sindicato, Juslice, nO 115, junho de 1984, pp. 36-9 (nao republicado em Dils el Ecrils).
38. W. Ropke, La Crise de notre lemps, trad. cit. [po 128, nota 21],
parte II, cap. 2, p. 253: "as lribunais de um pais sao [...] a ultima

cidadela cia autoridade do Estado e cia confian.;a no Estado, e urn
govemo ainda nao estara em via de dissolw;ao enquanto essa cidadela resistir. Seria desejavel portanto fazer os tribunais, muito
mais que no passado, serem os 6rgaos cia politica economica oficial, e submeter a sua decisao missoes que ate aqui eram confiadas as autoridades administrativas." Ele ve na jurisdit;ao americana dos monop6lios, desde

0

"Shennan Act" de 2 de julho de 1890,

o exemplo que permite "imaginar tal politica economica jurisdicional" (ibid.).
39. Cf. supra, aula de 14 de fevereiro de 1979, p. 217, nota 59.
40. Cf. j. Schumpeter, Capilalisme, Socialisme el Democratie,
trad. cit. [supra, p. 217, nota 59], parte II, "Le capitalisme peut-il

survivre?". Ver notaclarnente, pp. 190-4, "La destruction du cadre
institutionnel de la societe capitaliste" .
41. Ibid., p. 224: "Por sociedade socialista designaremos urn
sistema institucional em que uma autoridade central controla os
meios de prodw;ao e a pr6pria produr;ao, ou ainda, podemos di-

AULA DE 21 DE FEVEREIRO DE 1979

255

zer, em que os neg6cios economicos da sociedade sao, em principio, da al,ada do setor publico, e nao do setor privado."
42. Cf. ibid., parte IV, pp. 310-99, "Socialisme et democralie".

Ver notadamente a conc1usao, pp. 391 ss., sobre 0 problema da democracia em regime socialista. "Nenhuma pessoa sensata pode
encarar sem apreensao as conseqiiencias de uma extensao do metoda democratico (isto e, da esfera 'politica') a todos os assuntos
economicos. Se ela acreditar que 0 socialismo democratico e precisamente sinonimo de tal extensao, essa pessoa concluira naturalmente que 0 socialismo democratico esta fadado ao fracasso. No
entanto, essa conclusao nao se impOe inevitavelmente. I...} a extensao da zona de gestao publica nao implica uma extensao correspondente da zona de gestao politica. Pade-se conceber que a primeira se amplie ate absorver todos os assuntos economicos da nar;ao, enquanto a segunda nao ultrapassaria as fronteiras definidas
pelas limitar;oes inerentes ao metodo democratico" (pp. 394-5).
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Observa¢es gerais: (1) 0 alcance metodol6gico da analise dos micropoderes. (2) 0 inflacionismo da jabia do Estado.
Suas liga~oes com a crftica ordoliberal. - Duas teses sabre a Estado tota[ittirio e a decrescimento da govemamentalidade de
Estado no secuIa XX. - Observafoes sabre a difusiio do madeIo
alemiio, na Franr;a enos Estados Unidos. - a madeIo neoliberaI alemiio e a projeto frances de uma "economia social de mercado", - a confexta da passagem, na FranfQ, a uma economia
neoliberaI. - A po[ttica. social francesa: a exemplo da seguridade social. - A dissocia¢o entre a economico e a social segundo
Giscard d'Estaing. - a projeto de urn "impasto negativo" e suas
implicafoes sociais e politicas. Pobreza "relativa" e pobreza "abso/uta", A renuncia a polftica do plena emprego.

Gostaria de lhes garantir que, apesar de tudo, eu tinha
a inten~ao, no come~o, de lhes falar de biopolitica, mas, sendo as coisas como sao, acabei me alongando, me alongando
talvez demais, sobre 0 neoliberalismo, e ainda por cima 0
neoliberalismo em sua forma alema. Tenho pon'm de me explicar urn POllCO, diante de voces, sabre, digamos, essa inflexao na orienta~ao que eu queria dar a este curso. Se me
alonguei tanto assim sobre 0 neoliberalismo, pior ainda sobre 0 neoliberalismo em sua forma alema, esta claro que
nao foi porque eu quis reconstituir 0 background hist6rico
ou te6rico da democracia-crista alema. Se assim fiz, nao foi
tampouco para denunciar 0 que ha de nao socialista no governo de Willy Brandt ou de Helmut Schmidt'. Se me detive
demasiado longamente sobre esse problema do neoliberalismo alemao, foi primeiro por raz6es de metodo, porque,
continuando urn pouco 0 que havia come~ado a lhes dizer
ano passado, eu queria ver que conteudo concreto pocliamos
dar a analise das rela~6es de poder - estando entendido, e
claro, repito mais uma vez, que 0 poder nao pode em hip6-
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urn valor explicativo que funcione logo de saida. 0 proprio
termo "poder" nao faz mais que designar urn [campo1* de
relac;6es que tern de ser analisado por inteiro, e 0 que propus

burocratico, 0 Estado com os germes de fascismo que ele
comporta, 0 Estado e sua violencia intrinseca sob seu paternalismo providencial... Em toda essa tematica da critica do
Estado, creio que ha dois elementos que sao importantes e

chamar de governamentalidade, ista

que encontramos com muita constancia.

tese algurna ser considerado nero urn principia em si nero

e, a maneira como se

conduz a conduta dos homens, nao e mais que uma proposta de grade de aniilise para essas relac;6es de poder.
Tratava-se portanto de testar essa noc;ao de govemamentalidade e tratava-se, em segundo lugar, de ver como essa
grade da govemamentalidade - podemos supor que ela e
valida quando se trata de analisar a maneira como se conduz a conduta dos loucos, dos doentes, dos delinqiientes,
das crianc;as -, como essa grade da govemamentalidade
tarnbem pode valer quando se trata de abordar fenomenos
de outra escala, como por exemplo uma politica economica,
como a gestao de todo urn corpo social, etc. 0 que eu queria
fazer - e era esse 0 objeto da aniilise - era ver em que medida se podia admitir que a aniilise dos micropoderes ou dos
procedimentos da govemarnentalidade nao esta, por definic;ao, limitada a uma area precisa, que seria definida por
urn setor da escala, mas deve ser considerada simplesmente urn ponto de vista, urn metodo de decifrac;ao que pode ser
valido para a escala inteira, qualquer que seja a sua grandeza. Em outras palavras, a analise dos micropoderes nao e
uma questao de escala, nao e uma questao de setor, e uma
questao de ponto de vista. Born. Era essa, por assim dizer, a razao de metodo.
Ha uma segunda razao pela qual me detenho nesses
problemas do neoliberalismo. Euma razao que charnarei de
moralidade critica. De fato, a vista da recorrencia dos temas,
poderiamos dizer que 0 que e posto em questao atualmente e a partir de horizontes extremamente numerosos e quase sempre 0 Estado: 0 Estado e seu crescimento sem fim, 0
Estado e sua onipresenc;a, 0 Estado e seu desenvolvimento
,. M.E: termo

.

Em primeiro lugar, a ideia de que 0 Estado possU! em
si e por seu dinamismo proprio uma especie de forc;a de expansao, uma tendencia inmnseca a crescer, urn impe~~smo
endogeno que 0 leva sem cessar a ganhar em superficle, em
extensao, em profundidade, em fineza, tanto e de tal modo
que ele chegaria a se encarregar totalmente do que constituiria para ele ao mesma tempo seu outro, seu extenor, seu

alvo e seu objeto, a saber: a sociedade civil. 0 primeiro elemento que me parece de fato percorrer toda a tematica geral
da fobia do Estado e, portanto, essa forc;a intrinseca do Estado em relac;ao ao seu objeto-alvo, que seria a sociedade civil.
Em segundo lugar, segundo elemento que, parece-me,
encontrarnos constantemente nesses temas gerais da fobia
do Estado, e que ha urn parentesco, uma especie de continuidade genetica, de implicac;ao evolutiva entre diferentes
formas de Estado: 0 Estado administrativo, 0 Estado-proVldencia, 0 Estado burocratico, 0 Estado fascista, 0 Estado totalitario, sendo isso tudo, conforme as analises, mas poueD
importa, os ramos sucessivos de uma 56 e mesma arvore que
cresceria em sua continuidade e em sua unidade, a grande

more estatal. Essas duas ideias vizinhas uma da outra e
que se sustentam reciprocamente - a saber, [primeiroJ, que
a Estado tern uma forc;a de expansao sem fim em relac;ao ao
objeto-alvo sociedade civil; segundo, que as formas de Estado se engendram umas as outras a partir de urn dinamismo
especifico ao Estado -, essas duas ideias me parecem constituir uma especie de lugar-comum critico que encontramos
com muita freqiiencia na atualidade. Ora, parece-me que
esses temas poem em circula<;ao urn certa valor critica, uma
certa moeda critica, que poderiamos dizer inflacionista. Inflacionista por que?
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Primeiro, porgue ereio que essa tematica faz crescer, e

com uma velocidade cada vez mais acelerada, a intercambiabilidade das analises. E, de fato, a partir do momento em
que se pode admitir que entre as diferentes formas de Estado
ha essa continuidade ou esse parentesco genetico, a partir
do momento em que se pode determinar urn dinamismo evolutivo constante do Estado, nesse momento torna-se possivel nao arenas apoiar as amilises umas nas outras, mas re-

meter umas as outras e fazer cada uma perder 0 que deveria
ter de especificidade. Finalmente, uma analise, por exemplo, da seguridade social e do aparelho administrativo em
que ela repousa vai remeter, a partir de alguns deslizamentos de sentido e gra~as a algumas palavras com as quais se
joga, a analise dos campos de concentra~iio. E, no entanto,
da seguridade social aos campos de concentra~iio, a especificidade de analise requerida se diJui'. Logo, infla~iio no sentido de que ha crescimento da intercambiabiJidade das analises e perda da sua especificidade.
Essa critica me parece igualmente inflacionista par uma
segunda raziio. A segunda raziio e que ela permite praticar
o que poderiamos chamar de desqualifica~iio geral pelo pior,
na medida em que, qualquer que seja 0 objeto da analise,
qualquer que seja a tenuidade, a exigiiidade do objeto da analise, qualquer que seja 0 funcionamento real do objeto da
analise, na medida em que sempre se pode remete-lo, em
nome de urn dinamismo inmnseco do Estado e em nome
das formas Ultimas que esse dinamismo pode assumir, a algo
que vai ser 0 pior, pois bern, pode-se desqualificar 0 menos
pelo mais, 0 melhor pelo piOL Grosso modo, em suma, niio
e que eu tome 0 exemplo do melhar, clara, mas imaginemos por exemplo que, Durn sistema como 0 nosso, urn ma-

nifestante quebre as vidra~as de urn cinema, seja levado ao
tribunal e receba uma condena~iio pesada demais; voces
sempre encontrariio quem diga que essa condena~iio e 0 sinal da fascistiza~iio do Estado, como se, muito antes de qualquer Estado fascista, niio tivesse havido condena~6es desse
genera - e bern piares.
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Terceiro fatar, terceiro mecanisme inflacionista que me
parece caracterizar esse tipo de ancilises, que essas anali-

e

ses permitem evitar que se pague 0 pre~o do real e do atual,
na medida em que, de fato, em nome desse dinamismo do
Estado, sempre se pode encontrar algo como urn parentesco ou urn perigo, algo como 0 grande fantasma do Estado
paranoico e devorador. Nessa medida, pouco importa finalmente que influencia se tern sabre 0 real ou que perfil de atualidade 0 real apresenta. Basta encontrar, pela via da suspeita e, como ditia Fran~ois Ewald, da demincia"·l, alga como
o perfil fantasistico do Estado para que ja niio se tenha necessidade de analisar a atualidade. A elisiio da atualidade
1/

parece-me [ser] 0 terceiro mecanisme inflacionista que encontramos nessa crftica.
Enfim, eu ditia que uma cntica inflacionista, essa

e

cn-

tica pelo mecanismo do Estado, essa critica do dinamismo
do Estado, na medida em que penso que ela niio opera sua
propria critica, que niio opera sua propria analise. Ou seja,
niio se pracura saber de onde vern realmente essa especie de
suspeita antiestatal, essa fobia do Estado que circula atualmente em tantas fonnas diversas do nosso pensamento. Ora,

parece-me que esse genera de analise - e e por isso que insisti sobre esse neoliberalismo dos anos 1930-1950 -, parece-me que essa critica do Estado, essa critica do dinamismo
intrinseco e como que irreprimivel do Estado, essa cntica
das formas do Estado que se encaixam umas nas outras, se
chamam umas as outras, se apoiam umas nas outras e se en-

gendram recipracamente, parece-me que ja a encontramos
perfeita e claramente formulada nos anos 1930-1945, tendo, entiia, urna localiza~iio bern precisa. Ela niio tinha, naquela epoca, a far~a de circula~iio que tern agora. Encontrava-se
bern localizada no bojo das op~6es neoliberais que estavam
se formulando na epoca. Essa critica do Estado polimorfo,
onipresente, onipotente era encontrada naqueles anas, quando 0 intento do liberalismo, ou do neoliberalismo, ou, mais
precisamente ainda, do ordoliberalismo alemao era, ao mes-

mo tempo, demarcar-se da critica keynesiana, fazer a critica

262

NASCIMENTO DA BIOPOLiTlCA

das politicas, digamos, dirigistas e intervencionistas tipo New
Deal e Frente Popular, fazer a critica da economia e da politica nacional-socialista, fazer a critica das op<;6es politicas
e economicas da Uniao Sovietica, enfim, de maneira geral,
fazer a critica do socialismo. E af, nesse clima e considerando as coisas em sua fonna roais estreita au quase mais rnes-

quinha, e nessa escola neoliberal alema que encontramos
tanto a analise dos parentescos necessarios e de certo modo
inevitaveis das diferentes formas de Estado, como a ideia de
que 0 Estado em si tern uma dinamica propria que faz que
ele nunca possa parar em sua amplifica<;ao e em sua tendencia a se encarregar da sociedade civil inteira.
Gostaria de citar simplesmente para voces dois textos
que atestam a precocidade dessas duas ideias que nos parecem tao contemporaneas, tao vivas e tao atuais. Citarei a

rea<;ao de Ropke, em junho-julho de 1943, numa revista sui<;a', em que criticava 0 plano Beveridge que acabava de ser
publicado naquela epoca e em que dizia 0 seguinte: 0 plano Beveridge conduz a cada vez mais previdencia social,
/I

cada vez mais burocracia social, cada vez mais confusao ligada arenda, cada vez mais selos a eolar e carimbos a apor,
cada vez mais encargos, cada vez mais contribui\oes, cada

vez mais concentra<;ao de poder, de renda nacional e de responsabilidade nas maos do Estado que, de qualquer modo,
abrange tudo, regula tudo, concentra e controla tudo, com
o unico resultado certo de exercer sobre a sociedade uma
a<;ao ainda mais centralizada, destruidora da classe media,
uma a<;ao de proletariza<;ao e de estatiza<;ao"'. E exatamente na mesma epoca, sempre em reac;3.o a esses pIanos do

pos-guerra que os angio-americanos, principalmente os ingleses, estavam montando nesse momento, em 1943 Hayek
escrevia na Inglaterra 0 seguinte: "Estamos correndo 0 risco
de ter 0 mesmo destino da Alemanha.'" Ele nao dizia isso
por causa do perigo de invasao da Inglaterra pelos alemaes,
que nessa epoca estava definitivamente conjurado. Ter 0
destino da Alemanha em 1943 era, para Hayek, entrar num
sistema Beveridge, num sistema de socializac;ao, de econo-
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mia dirigida, de planifica<;ao, de seguridade social. Alia.s, ele
retificava acrescentando: estamos perto nao exatamente da
Alemanha hitlerista, mas da Alemanha da outra guerra. Como
naquela, pretende-se "[conservar]* para fins produtivos a
organiza<;ao elaborada tendo em vista a defesa nacional"'.
Recusam-se a "reconhecer que a ascensao do fascismo e do
nazismo nao foi uma rea<;ao contra as tendencias socialistas do periodo anterior, mas sim urn resultado inevitavel
das tendencias socialistas"". Logo, dizia Hayek a proposito
do plano Beveridge, estamos proximos da Alemanha - ele
falava, e verdade, da Alemanha do kaiser, em todo caso da
Alemanha da Guerra de 14 -, mas essaAiemanha com suas
praticas dirigistas, suas tecnicas planificadoras, suas op<;6es
socialistas foi, na realidade, a que gerou 0 nazismo, e, aproximando-nos da Alemanha de 1914-[19]18, tambem nos
aproximamos da Alemanha nazista. as perigos da invasao
alema estao longe de se encontrar definitivamente conjurados. as socialistas ingleses, 0 Labour, 0 plano Beveridge: eis
quais serao os verdadeiros agentes da nazifica<;ao da Inglaterra como complemento, crescimento da estatiza<;ao.Voces
estao vendo portanto que todos esses temas sao temas antigos, localizados, e eu os abordo aqui na sua formula<;ao de
1945. Poderiamos encontra-los tambem em 1939, em 1933
e ate mesma antes~.
Pois bern, contra essa critica inflacionista do Estado, contra essa especie de laxismo, eu gostaria, se me permitem, de
lhes sugerir algumas teses que percorreram, grosso modo,
o que eu ja lhes disse, mas gostaria agora de fazer urn rapido balan<;o. Em primeiro lugar, a tese de que 0 Estado-providencia, 0 Estado de bem-estar nao tern nem a mesma forma, claro, nero, parece-me, a mesma cepa, a mesma origem

do Estado totalitmo, do Estado nazista, fascista ou stalinistao Gostaria de lhes sugerir, tambem, que esse Estado que
podemos dizer totalitmo, longe de ser caracterizado pela
.. M.F.: considerar
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intensifica<;ao e pela extensao endogenas dos mecanismos
de Estado, esse Estado dito totalitario nao e, em absoluto, a
exalta<;ao do Estado, mas constitui, ao contrano, uma limita~ao, uma atenua~ao, uma subordina~ao da autonomia do

Estado, da sua especificidade e do seu funcionamento proprio - em rela<;ao a que? Em rela<;ao a alga diferente, que e
o partido. Em outras palavras, a ideia seria a de que a principio dos regimes totalitanos nao deve ser buscado num desenvolvimento intrfnseco do Estado e dos seus mecanismos;
em outras palavras, 0 Estado totalitano nao e a Estado administrativo do seculo XVIII, a Polizeistaat do seculo XIX levado ao limite, nao e a Estado administrativo, 0 Estado burocralizado do seculo XIX levado aos seus limites. 0 Estado
totalitario e uma coisa diferente. Ha que buscar seu principia, nao na govemamentalidade estatizante ou estalizada
que ,;emos nascer no seculo XVII e no seculo XVIII, ha que
busca-Io numa govemamentalidade nao estatal, justamente,
no que se poderia chamar de govemamentalidade de partido. E 0 partido, e essa extraordinaria, curiosissima, novissima organiza<;ao, e essa novissima govemamentalidade de
partido surgida na Europa no fim do seculo XIX que e provavelmente - bern, em todo caso e a que eu talvez procure
lhes mostrar ano que vern, se eu continuar com essas ideias

na cabe<;a'" -, e essa govemamentalidade de partido que
esta na origem historica de alga como as regimes totalitaristas, de algo como 0 nazismo, de a1go como 0 fascismo, de

algo como 0 stalinismo.
Outra tese que eu gostaria de propor e a seguinte (quer
dizer, e a reciproca do que acabo de dizer): a que esta atualmente em quest.ao na nossa realidade

DaD e

tanto

0

cimento do Estado au da razao de Estado, mas antes

cres0

seu

decrescimento, que vernos se manifestar nas nossas socie-

dades do seculo XX nestas duas formas: uma, que e precisamente a decrescimento da govemamentalidade de Estado com a crescimento da govemamentalidade de partido; de
outro lado, a outra forma de decrescimento, que e a que podemos constatar em regimes como a nosso, em que se tenta
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buscar uma govemamentalidade liberal. Acrescento logo
que, ao dizer isso, tento nao fazer nenhum juizo de valor.
Falando de govemamentalidade liberal, nao quero, com a
utiliza<;ao da palavra "liberal", sacralizar ou valorizar de saida esse tipo de govemamentalidade. Nao quero dizer tampouco que nao seja legitimo, digamos, odiar a Estado. Mas
creio que a que nao se deve fazer e imaginar que se descreve urn processo real, atual e que diz respeito a nos todos
quando se denuncia a estatiza~ao ou a fascistizac;ao, a instaura<;ao de uma violencia estatal, etc. Todos as que participam da grande fobia do Estado fiquem sabendo que VaG no
sentido em que sopra a vento e que, de fato, em toda parte, se anuncia faz anos e anos urn decrescimento efetivo do

Estado, da estatiza<;ao, da govemamentalidade estalizante
e estalizada. Nao digo em absoluto que se engana sabre os
meritos e demeritos do Estado quem diz "e ruim" ou quem
diz "e 6timo". Meu problema nao e esse. 0 que digo e que nao
devemos nos enganar acreditando que e proprio do Estado
urn processo de fascistiza<;ao, que Ihe e ex6geno" e decorre muito mais do decrescimento e do desconjuntamento do
Estado. Quero dizer tambem que nao devemos nos enganar sabre a natureza do processo hist6rico que toma atualmente a Estado, ao mesmo tempo, tao intoleravel e tao problematico. Bern,

e por essa razao, digamos, que eu queria

estudar mais detalhadamente a organiza<;ao do que podenamos chamar de modelo alemao e sua difusao, estando
entendido, e claro, que esse modelo alemao, tal como eu procurava descreve-Io para voces e do qual eu gostaria de lhes
mostrar agora algumas das formas da sua difusao, nao e a
modelo tao freqiientemente depreciado, renegado, amaldi<;oado, repugnado do Estado bismarckiano em via de tornar-se hitlerista. 0 modelo alemao que se difunde, a modelo
alemao que esta em questao, a modelo alemao que faz parte da nossa atualidade, que a estrutura e a pemla sob a seu
corte real, esse modelo alemao e a possibilidade de uma govemamentalidade neoliberal.

I

I
i
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A difusao do modelo alemao poderia ser acompanhada de duas maneiras. Procurarei faze-Io hoje para 0 caso da
Fran~a e, talvez - se nao mudar de ideia de novo -, para 0
~os Estados Unidos, a p!oxima vez. Na Fran~a, 0 que podenamos chamar de difusao do modelo alemao se deu de maneira lenta, insidiosa, acerba e, a rneu ver, com tres caracteristicas. Primeiro, nao se deve esquecer que essa difusao do
mode~o neoliberal alemao se deu, na Fran~a, a partir do que
podenamos chamar de uma govemamentalidade fortemente estatizada, fortemente dirigista, fortemente administralIva, com todos os problemas que isso implica. Segundo, val-se tentar mtroduzir e aplicar esse modelo neoliberal

alemao na Fran~a num contexto de crise, de crise economi-

c';: de inicio relativarnente limitada e agora aguda, crise economlCa essa que constitui 0 motivo, 0 pretexto e a razao da
mtrodu~ao e da aplica~ao desse modelo alemao, e ao mesmo_tempo seu freio. Enfim; terceiro, acontece que - pelas
razoes que acabo de eltar, e essa a terceira caractenstica _
os agentes de difusao e os agentes de aplica~ao desse modelo alemao sao, precisamente, os gestores do Estado e os
que tern de gerir 0 Estado n:sse contexte de crise. Entao, por
causa disso tudo, a aphca~ao do modelo alemao comporta,
na ~ran~a, toda uma serie de dificuldades e como que uma
especle de peso misturado com hipocrisia de que veremos
certo numero de exemplos.
Nos Estados Unidos, a difusao do modelo alemao adquire urn aspecto bern diferente. E, antes de mais nada, sera
que podemos falar verdadeiramente de difusao do modelo
alemao? Porque, afinal de contas, 0 liberalismo, a tradi~ao liberal, a renova~ao perpetua da politica liberal foi uma constante nos Estados Unidos, 0 que faz que 0 que se ve surgir
agora, au 0 que se viu surgir em reac;ao ao New Deal, naD e
necessariamente a difusao do modelo alemao. Pode-se perfeltamente consldera-Io urn fenomeno absolutamente endogeno aos Estados Unidos. Haveria toda uma serie de estudos mais precisos a fazer sobre 0 papel que representaram os imigrantes alemiies nos Estados Unidos, 0 papel que

AULA DE 7 DE MAR<;:O DE 1979

267

desempenhou alguem como Hayek, por exemplo. Born. Entre 0 modele neoliberal alemao, fonnado essencialmente em
tomo das pessoas de Friburgo, e 0 neoliberalismo americana
M toda uma serie de rela~oes historicas, sem duvida muito
dificeis de ser deslindadas.
A segunda caracterislica da difusao do modelo alemao nos Estados Unidos e que ele tambem se desenvolve
num contexto de crise, mas uma crise que etotahnente diferente daquela por que passa a Fran~a, pois se trata de uma
crise economica, claro, mas que tern urna fonna bern diferente e e sem duvida multo menos aguda do que na Fran~a. Em
compensac;ao, ele se desenvolve no interior de uma crise

politica, em que 0 problema da influencia, da a~ao, da interdo govemo federal, da sua credibilidade politica,
etc. ja estava posto desde 0 New Deal e, com maior razao,
desde Johnson, desde Nixon", desde Carter';.
Enfim, terceira caracteristica dessa difusao do neoliberalismo nos Estados Unidos e que essa govemamentalidade
neoliberal, em vez de ser, de certo modo, propriedade quase
exclusiva do pessoal govemamental e dos seus conselheiros, como acontece na Franc;a, apresenta-se, pelo menos em
parte, como uma especie de grande altemativa economicopolitica que adquire a fonna, em todo casa num detenninado
momento, de todo urn movimento de oposi~ao politica, se
nao de massa, pelo menos amplamente difundido no interior
da sociedade americana. Tudo isso faz que seja totalmente
impossivel tratar, ao mesmo tempo, da difusao do modelo
alemao na Fran~a e do movimento neoliberal americano. as
ven~ao

dais fenomenos nao coincidem, nao se superp6em, embo-

ra, e claro, entre urn e outro exista todo urn sistema de trocas e de apoios.
Hoje, portanto, gostaria de Ihes falar urn pouco do que
poderiamos chamar de neoliberalismo na Fran~a e da existencia do modelo alemao. Para dizer a verdade, estive urn
born tempo embara~ado, porque nao e possivel, creio sinceramente, ler - porque e preciso Ie-los - as discursos, os
escritos, os textos, tanto de Giscard, como de Barre" lou] de
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seus conselheiros, sem reconhecer de modo evidente, ainda
que simplesmente intuitivo, que entre 0 que eles dizem e 0
modelo alemao, e 0 ordoliberalismo a1emao, as ideias de
Ropke, de Miiller-Armack, etc., salta aos olhos urn parentesco. Ora, e muito diftcil encontrar simplesmente 0 ato de reconhecimento, a declara~ao que permitiria dizer: ah, e isso
que eles fazem e sabem que fazem. Era muito diftcil, ate estes ultimos tempos, quase estas ultimas semanas. La pelo
fim de [19]78, creio que em dezembro de [19J78, foi publicado urn livro de Christian Stoffa;;s, que se chama A grande
amea,," industrial". Como Stoffa;;s era urn dos conselheiros
mais ouvidos do atual govemo, conselheiro economico especializado nas questaes industriais'", pensei que talvez encontrasse enfim nele 0 que eu procurava, mas logo me decepcionei, porque na quarta capa do livro, na apresenta~ao,
le-se 0 seguinte: que 0 autor, "repelindo a tenta~ao de uma
transposi~ao apressada dos modelos a1emao e japones, lan~a
as bases de uma politica industrial original"". Pensei entao
camigo mesma: esta vez, de novo, naD vou encontrar 0 que
procuro. Mas 0 que e divertido, e bastante significativo das
raz6es evidentes pelas quais essas coisas naD podem ser ditas,
o que ha de curiosa e que, embora seja isso que esta escrito
na quarta capa, em compensa~ao, no capitulo conclusivo,
que resume 0 conjunto da analise, 0 ultimo paragrafo, creio
eu, ou 0 penultimo, come~a assim, resumindo portanto tudo
o que foi proposto no livro: "Finalmente, trata-se ate certo
ponto do modelo da economia social de mercado" - enfim, a
formula foi pronunciada! -, tendo simplesmente, acrescenta
o autor, "um pouco mais de audacia revolucionana que a1emReno"l~. Trata-se, diz ele de fata, de constihlir ao mesma tempo uma economia de mercado eficaz, aberta ao mundo, de
urn lado, e, de outro, urn projeto social avan~ado'o.
Esta fora de cogita~ao eu lhes fazer a analise total, global, da politica de Giscard'" ou da politica Giscard-Barre,
primeiro porque nao sou capaz, segundo porque isso sem
duvida nao interessaria a voces. Gostaria simplesmente de
considera-la sob certos aspectos. Primeiro, para ressituar
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urn pouco as coisas, algumas inclica~aes sobre 0 que poderiamos chamar de contexto economico, que pode precipitar,
no curso dos ultimos anos, a introdu~ao e a aplica~ao desse modele.Vamos retomar, se voces quiserem, as coisas muito esquematicamente. Digamos que apos a grande crise dos
anos 1930, em suma, todos os govemos, quaisquer que fossem, sabiam muito bern que as elementos economicos que
eles deviam levar necessariamente ern considera~ao, qualquer que fosse a natureza dessas op~aes, quaisquer que fossem essas op~aes e esses objetivos, eram 0 pleno emprego,
a estabilidade dos pre~os, 0 equilibrio da balan~a de pagamentos, 0 crescimento do pm, a redistribui~ao da renda e
das riquezas e 0 fomecirnento dos bens sociais. E grosso
modo essa lista que constitui 0 que Bentham teria chamado,
em seu vocabulario muito pessoal, de agendas economicas
do govemo, aquilo com que ele deve se preocupar, qualquer
que seja a maneira como se preocupe21 • Digamos que, nessa serie de objetivos, a formula a1ema neo ou ordoliberal de
que lhes falei, voces se lembram, consistia em adotar como
objetivo primeiro a estabilidade dos pre~os e da balan~a de
pagamentos, e 0 crescimento e todos os outros elementos
viriam de certo modo em conseqiiencia desses dois primeiras objetivos absolutos. As op~aes feitas na Inglaterra e na
Fran~a - na Fran~a, na epoca da Frente Popular e, mais tarde, depois da Liberta~ao; na Inglaterra no momenta, justamente, da elabora~ao do plano Beveridge e da vitoria trabaIhista em 1945 -, as op~aes inglesa e francesa foram, ao contrano, estabelecer como objetivo primeiro e absoluto, nao a
estabilidade dos pre~os, mas sim 0 pleno emprego, nao a balan~a de pagamentos, mas sim 0 fomecimento de bens sociais, 0 que implicava por conseguinte, para que ambos pudessem ser assegurados - 0 fomecimento de bens sociais e
o pleno emprego -, evidentemente urn crescimento, urn crescimento voluntarista, urn crescimento acentuado, urn crescimento forte e sustentado.
Deixemos de lado 0 problema de saber por que esses
objetivos aplicados na Inglaterra, para dizer numa palavra,
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fracassaram ou mostraram seu limite dnlstico, no decorrer

dos anos [19]55-[19]75; por que na Fran~a, ao contrano,
essa mesma politica levou a resultados positivos. Pouco importa. Digamos que era essa a situa,iio inicial e a raziio pela
qual, mesmo sob 0 regime de De Gaulle, manteve-se, grosso modo, com toda uma serie de atenua~6es de tipo liberal,
o essencial desses objetivos que podemos chamar de objetivos dirigistas, desses metodos dirigistas, desses procedimentos planificadores centrados portanto no pleno emprego e na distribui~iio de bens sociais, coisas que 0 V Plano
apresentava no estado moos nitido". Simplificando muito,
podemos dizer que enos anos [19]70-[19]75, em todo caso
na decada que esta tenniriando agora, que se coloca na Fran~a 0 problema da liquida~iio final desses objetivos e dessas
formas de prioridade econ6rnico-politica. E nessa decada
que se coloca 0 problema da passagem global a uma economia neoliberal, isto e, grosso modo, 0 problema de alcan~ar e de inserir 0 modelo alemiio. As raz6es, os pretextos
economicos, as esnmulos economicos imediatos foram, evi-

dentemente, a crise, tal como se apresentou, ista e, grosso
modo, a pre-crise de antes de 1973, caracterizada por urn cres-

cimento constante do desemprego a partir de 1969, uma iriversiio do saldo credor da balan~a de pagamentos, uma
infla~iio crescente: todos esses sinais que indicavam, de
acordo com as economistas, nao uma sih1a~ao de crise keynesiana, ista e, uma crise de subconsumo, mas na realidade

uma crise no regime de investimentos. Ou seja, estimava-se
grosso modo que essa crise se devia a erros na politica de iriop~6es de investimento, que nao haviam
sido suficientemente racionalizados e programados. Sobre
esse Iundo de pre-crise se desencadeia em [19]73 0 que se
chamou de crise do petroleo, que na verdade era 0 encarecimento do pre~o da energia, encarecimento esse que niio
se devia em absoluto a constitui~iio de urn cartel de vendedores que impunha urn pre~o alto demOOs, mas era, ao contrano, simplesmente a diminui\=ao da influencia economica
e politica do cartel dos compradores e a constitui~iio de urn

vestimento, nas
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pre~o

de mercado para 0 petr6leo e, de modo moos geral,
para a energia, ou, em todo caso, urna tendencia de 0 pre~o
da energia chegar aos pre~os de mercado. Entiio, ve-se muito bern, nesse contexto (perdoem-me 0 carater tiio esquematico disso tudo), como 0 liberalismo econornico pode
aparecer, e pode efetivamente aparecer, como 0 unico caminho possivel para solucionar essa pre-crise e sua acelera~iio
pelo encarecimento do pre~o da energia. 0 liberalismo, isto
e, a integra~iio total, sem restri~6es, da econornia francesa
nurna econornia de mercado iritema, europeia e mundial:
era essa op~iio que aparecia em primeiro lugar como a Unica maneira de poder rehficar op~6es erroneas de investimento feitas durante 0 periodo precedente por causa de
certo numero de objetivos dirigistas, de tecnicas dirigistas,
etc.; portanto, 0 unico meio de retificar os erros de irivestimento levando em conta esse novo dado que era a carestia
da energia e, na realidade, nada moos era que a constitui~iio
de urn pre~o de mercado para a energia. A iriser~iio geral da
economia francesa no mercado para retificar os erros de investimento, por urn lade, e para ajustar a econornia france-

sa ao novo pre~o da energia era, portanto, a solu~iio que parecia 6bvia.
Voces me diriio, afinal, que esse e apenas moos urn dos
epis6dios daquelas oscila~6es regulares e as vezes rapidas
que ocorreram na Fran,a desde a guerra, desde 1920 digamos, entre urna politica moos iritervencionista, moos dirigista,
protecionista, interessada nos equilibrios globOOs, preocupada com 0 pleno emprego, e uma politica liberal moos aberta
ao mundo exterior, mais preocupada com as tracas, a mae-

da. As oscila~6es, digamos, que marcaram 0 govemo Pinay
em [19]51-52" e a reforma Rueff de [19]58", tambem representam inflex6es no rumo do liberalismo. Ora, creio que 0
que esta em jogo agora e aquilo para que a crise economica, cujos aspectos procurei definir brevemente, serviu de
pretexto niio foi simplesmente uma dessas oscila~6es rumo
a urn pouco mais de liberalismo contra urn pouco menDs de
dirigismo. De fato, trata-se agora, parece-me, de toda a im-
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plica<;ao de uma politica que seria globalmente neoliberale, como naD tenho a menar inten~ao, rnais uma vez, de descrever tudo isso em todos os seus aspectos, gostaria simplesmente de considerar urn que nao conceme, justamente,
a economia propriamente dita ou a insen;ao direta e imediata da economia francesa numa economia de mercado
mundial; gostaria de considerar [essa politica]* sob urn outro aspecto, 0 da politica social. No govemo atual, na governamentalidade atual que se viu virtualmente implicada pela
chegada ao poder de Giscard e da sua politica, 0 que era, 0 que
poderia ser a politica social e em que sentido ela se orienta?
E disso, pois, que gostaria de lhes falar agora.
Para dizer duas palavras de historia, mais uma vez de
forma esquematica, a politica social definida logo apos a Liberta<;ao, programada durante a propria guerra, essa politica social, na Fran<;a e na Inglaterra, havia side dominada
por dois problemas e urn modelo. Os dois problemas eram
a manuten<;ao do pleno emprego como objetivo economico e social prioritano, porque se atribuia a inexistencia do pleno emprego a crise economica de 1929. Atribuia-se tambem
a ela todas as conseqiiencias politicas que isso teve na Alemanha e na Europa em geral. Logo, manter 0 pleno emprego por razoes economicas, sociais e portanto politicas. Em
segundo lugar, evitar os efeitos de uma desvaloriza<;ao que
uma politica de crescimento fazia necessaria. Foi para manter 0 pleno emprego e para atenuar os efeitos da desvaloriza<;ao que toma ineficaz a poupan<;a, a capitaliza<;ao individual, que se considerou necessario instituir uma politica de
cobertura social dos riscos. A tecnica para alcan<;ar esses
dois objetivos era 0 modelo de guerra, 0 modelo da solidariedade nacional, modelo que consiste no fato de que nao
se pergunta as pessoas nem 0 motivo pelo quallhes aconteceu 0 que aconteceu, nem a que categoria economica elas
pertencem. 0 que acontece com urn individuo em materia
>I-
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de deficit, de acidente, de urn inforrunio qualquer deve ser
sempre assumido em nome da solidariedade naciona! pela
coletividade inteira. Sao esses dois objetivos, e esse modelo
que explica que as politicas sociais inglesa e francesa foram
politicas de consumo coletivo, garantidas por uma redistribui,ao perrnanente da renda, redistribui<;ao permanente e
consumo coletivo esses que deviam se aplicar ao conjunto
da popula,ao, com apenas alguns setores privilegiados; e,
na Fran,a, a familia, por razoes de politica de natalidade, foi
considerada urn dos setores que deviam ser particularmente privilegiados, mas de maneira geral considerava-se que
cabia a toda a coletividade cobrir os inforrunios dos individuos. A questao que se coloca a partir do momento em que
se estabeleceram esses objetivos e em que se escolheu esse
modelo de funcionamento e a de saber [se] uma politica
como essa, que se apresenta como politica social, nao vai ser
ao mesmo tempo uma politica economica. Em outras palavras, sera que naD acarretara, voluntana ou involuntariamente, toda uma serie de efeitos economicos que podem vir a
introduzir conseqiiencias inesperadas, efeitos perversos, como
se diz, sobre a propria economia, que vao desajustar portanto 0 sistema economico e 0 proprio sistema social?
A essa questao foram dadas varias respostas. Sirn, responderam uns. Claro, uma politica como essa vai produzir
efeitos econ6micos, mas sao precisamente os efeitos busca-

dos. Ou seja, por exemplo, 0 efeito de redistribui,ao de renda
e de equaliza,ao da renda e do consumo e precisamente 0
que se busca, e a politica social nao tern verdadeira significa~ao se naD introduzir, no interior do regime economico,
certo numero de retifica,oes, certo numero de nivelamentos, que a politica liberal por si propria e os mecanismos economicos ern si mesmos naD seriam capazes de proporcio-

nar. Outros respondem: de maneira nenhuma, essa politica
social que pretendemos instituir, ou que foi instituida a partir de 1945", na verdade nao tern nenhum efeito direto 50bre a economia, ou 56 tern sabre a econornia urn efeito tao
ajustado, tao conforme aos mecanismos da propria econo-
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mia, que nao e capaz de perturM-los. 0 que e interessante
ever que 0 homem que esteve, nao na origem da Seguridade Social na Fran,a, mas na origem da sua organiza,ao, que
concebeu seu mecanismo, Laroque26, num texto de 1947 ou
4827, naD me lembro mais, dava precisamente esta explica-

,ao, esta juslifica,ao da Seguridade Social. Ele dizia, no exato momento em que ela era criada: nao se preocupem, a Seguridade Social nao e feita para ter efeitos economicos e
nao pode te-los, a nao ser efeitos beneficos'". Ele definia assim a Seguridade Social: nao e nada mais que uma tecnica
que permite fazer que cada urn seja "posto em condi,oes de
assegurar em toda e qualquer circunstancia a sua subsistencia e a das pessoas a seu encargo"2Y. Assegurar sua

SUbSlS-

tencia e a subsistencia das pessoas que estao a seu encargo
quer dizer 0 que? Quer dizer simplesmente que sera e~tabe
lecido urn mecanisme tal que as encargos SOClaIS serao cabrados unicamente sobre 0 saJario, em outras palavras, vai -se
acrescentar ao salano efelivamente pago em especie monetana urn salano virtual; na verdade, nao e que seja urn acrescimo, mas de fato se tera urn salario total em que uma parte sera considerada na forma de salario propriamente dito e
a outra na forma de presta,oes sociais. Em outras palavras,
e 0 proprio salario, e a massa salarial que paga os encargos
sociais, e mais nenhuma outr" coisa. E uma sohdanedade
que nao e imposta aos nao-assalariados para os assalariados, e"uma solidariedade que e imposta a massa dos assalariados" para 0 seu unico e exclusivo beneficio, "para 0 beneficio de seus filhos e de seus idosos", diz Laroque"'. De
modo que nao se pode de maneira nenhuma dizer que essa
Seguridade Social vai onerar a econonua, Val pesar sobre
ela, vai fazer 0 pre,o de custo da economia crescer. Na verdade, como a Seguridade Social nada mais e que certa maneira
de pagar algo que nada mais e que urn salario, ela na~ onera a economia. Melhor ainda, ela, no fundo, permlte nao aumentar os salanos e, por conseguinte, tern como efeito aliviar
os encargos da econornia, aplacando as conflitos sociais e

possibilitando que as reivindica,oes de salario sejam menos
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agudas e menos presentes. Eis 0 que dizia Laroque em 1947,
48, para explicar 0 mecanisme da Segundade Social que ele
,
.
proprio havia criado"...
Trinta anos depOls, IStO e, em 1976, na Revue franr;azse
des affaires sociales, foi publicado urn relatorio muito interessante, por ter sido feito por alunos da ENA' a titul~ de estudo-balan,o dos trinta anos de Segundade Social . Esses
alunos da ENA fazem a seguinte constata,ao. Primeiro, dizem eles a Seguridade Social tern incidencias economicas
consider~veis, e essas incidencias estao ligadas, alias, apropria maneira como foi definida a base de ciilculo das contribui,oes. De fato, a incidencia se produz sobre 0 custo do trabalho. Por causa da Seguridade Social, 0 trabalho toma-se malS
caro. A partir do momento em que 0 trabalhoe mais caro,
e evidente que havera sobre 0 emprego urn efelto restril1vo,
logo urn aumento do desemprego"devido diretam.ente a urn
aumento desse custo do trabalho. Efelto, [tambem], sobre
a concorrencia intemacional, na medida em que as diferen-

,as de regime de seguridade nos diferentes paises vao fazer
que a concorrencia intemacional seja falseada, e fa~seada
em detrimento dos paises em que a cobertura socIal e malS
completa, isto e, aqui tambem encontramos urn principio de
acelera,ao do desemprego". Enfim, sempre por ~ausa dessa eleva,ao do custo do trabalho, as concentra,oes mdustriais 0 desenvolvimento de tipo monopolista, 0 desenvol-

vime~to das multinacionais serao acelerados.

Logo, dizem

eles, a politica de seguridade tern incidencias economicas
,
.., . ,
evidentes.
Em segundo lugar, nao so essas consequenclas economicas aparecem em fun,ao do custo do trabalho e produzem urn aumento do desemprego, como, ainda por cima, a

propria maneira como se estabelec~ urn teto par~ as contribui~6es,

isto

e,

a maneira como ha

dlferencla~ao

entre as

'" Ecole Nationale d'Administration [Escola Nacional de Administra~aol.

(N. do T.)
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porcentagens de contribui,ao, essa diferen,a vai introduzir
e~eitos sobre a distribui,ao da renda". E, apoiando-se numa
Sene de pesquisas que ja tinham sido feitas, puderam mostrar que, em vez de as redistribui,Des, considerando-se unifonnes os salanos, irem dos jovens aos velhos, dos solteiros
aos que tern uma familia a seu encargo, das pessoas que gozam de boa saude aos doentes, havia na verdade, por causa desse teto maximo das contribui,Des, uma abertura do
leque de rendimentos reais que beneficiam os mais ricos
em detrimento dos mais pobres. Logo, dizem eles, a Segundade SOCIal, tal como vern funcionando ha trinta anos, introduz certo numero de efeitos propriamente economicos.
Ora, "0 objetivo da Seguridade Social nao e e nao deve ser
de natureza economica. As modalidades do seu financiamento nao deveriam ser, falseando a lei do mercado, urn
elemento da politica economica. A Seguridade Social deve
permanecer economicamente neutra"~h. Voces encontram
aqui, quase palavra por palavra, as coisas que eu tinha lhes
dito na ultima vez (ou ha quinze dias, nao me lembro mais)
a prop6sito da politica social tal como era concebida pelos
ordoliberais alemaes".
. . Ora, essa ideia de uma politica social cujos efeitos seriam
mterrarnente neutralizados do ponto de vista economico, voces ja VaG encontrar claramente formulada bern no infcio
dess~ periodo de instala,ao do modelo neoliberal na Fran,a,
IStO e, em 1972, pelo ministro das Finan,as da epoca, Giscard
d'Estaing'". Numa comunica,ao de 1972 (foi num col6quio
OI:ganizado por Stoleru);", ele diz 0 seguinte: as fun,Des econorrucas do Estado, de todo Estado modemo, quais sao? Sao,
em pnmelro lugar, uma redistribui,ao relativa da renda; em
segundo, uma aloca,ao, na fonna de produ,ao de bens coletivos; em terceiro, urna regula,ao dos processos economicos
capaz de assegurar, diz ele, 0 crescimento e 0 pleno emprego"'- Temos ai os objetivos tradicionais da politica economica
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bui,ao, a1oca,ao e regula,ao. Ele observa que, na verdade, 0
or,amento frances e constituido de tal modo que, no fim
das contas, as mesmas somas podem perfeitamente servir
para a constru,ao de uma rodovia au para detenninada aloca,ao de tipo propriamente social". Ora, diz ele, isso e intoleravel. Seria preciso, numa politica sadia, "dissociar inteiramente 0 que corresponde as necessidades da expansao
economica do que corresponde a preocupa,ao com a solidariedade e a justi,a social"". Em outras palavras, deveria
haver dois sistemas tao impenneaveis urn em rela,ao ao
outro quanto possivel, dois sistemas a que corresponderiam
dois tipos de imposto perfeitamente distintos, urn imposto
economico e urn imposto social". Sob essa afinna,ao de princfpio, voces veem que encontramos essa ideia maior, de que
a economia deve ter suas regras pr6prias e 0 social deve ter
seus objetivos proprios, mas que e necessano desco13-los
de tal modo que 0 processo economico nao seja perturbado ou comprometido pelos rnecanismos sociais e que 0 me-

canismo social tenha uma limita,ao, de certo modo uma
pureza tal que nunca intervenha no processo economico

propriamente dito de fonna a perturba-Io.
Problema: como se podera fazer funcionar semelhante
dissociac;ao entre 0 economico e 0 social? Como sera passivel operar esse descolarnento? Aqui tarnbem, sempre seguindo esse texto de Giscard, ve-se muito bern 0 que ele quer
dizer. Ele apela para urn principio de que ja Ihes falei, que e
comum ao ordoliberalismo alemao, ao neoliberalismo ame~
ricana e que encontramos no neoliberalismo frances, a saber, 0 d~ que a economia essencialmente urn jogo, que a
econ?mla se. des.envolve como urn jogo entre parceiros, que

e

francesa que, ainda nessa epoca, DaD podiam ser questiona-

a socledade mtelra deve ser penneada por esse jogo economico e que 0 Estado tern por fun,ao essencial definir as regras economicas do jogo e garantir que sejam efetivamente
bern aplicadas. Quais sao essas regras? Elas devem ser tais
que 0 jogo economico seja 0 mais ativo possive!, que bene-

dos. Mas 0 que ele questiona, em compensa,ao, e 0 vinculo
entre essas tres fun,Des economicas do Estado - redistri-

com simplesmente - e e aqui que vamos ter a supertfcie de

ficie, por conseguinte, 0 maior numero possivel de pessoas,
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contato sem penetra~ao real do economico e do social- uma
regra, uma regra de cetto modo suplementar e incondicional no jogo, a saber, de que deve ser impossivel que urn dos
parceiros do jogo economico perea tudo e, por causa disso,

nao possa mals continuar a jogar. Clausula, por assim dizer,
de salvaguarda do jogador, regra limitativa que nao altera
em nada 0 desenrolar do jogo, mas impede que alguem fique total e definitivamente fora de jogo. Especie de contrato social ao reves: no contrato social, fazem parte da socie-

dade os que aceitarn 0 contrato e, virtualmente ou em ato, 0
assinam, ate 0 momenta em que dele se excluem. Na ideia
de urn jogo economico ha 0 seguinte: ninguem originariamente participa do jogo economico porque quer, por conseguinte cabe it sociedade e it regra do jogo imposta pelo Estado fazer que ninguem seja excluido desse jogo no qual
esta pessoa se viu envolvida sem nunca ter desejado explicitamente participar dele. Essa ideia de que a economia e
urn jogo, de que ha regras de jogo da economia garantidas
pelo Estado e de que 0 unico ponto de contato entre 0 economico e 0 social e a regra de salvaguarda que faz que nenhum jogador seja excluido dele, e essa ideia que voces encontram formulada por Giscard de uma maneira urn tanto
implicita, mas meSilla assim, ereio, suficientemente clara,

quando ele diz neste texto de [19J72: "0 que caracteriza a
economia de mercado e que existem regras do jogo que possibilitam tomadas de decisao descentralizadas, e essas regras sao as mesmas para todOS."44 Entre a regra da concorrencia da produ~ao e a da prote~ao do individuo, ha que instaurar "urn jogo particular" para que nenhum jogador possa correr 0 risco de perder tudo" - ele diz "jogo particular",
mas sem duvida melhor seria dizer regra particular". Ora,
essa ideia de que deve haver uma regra de nao-exclusao e
de que a fun~ao da regra social, da regulamenta~ao social,
da Seguridade Social no sentido amplo do termo deve ser a
de garantir pura e simplesmente a nao-exclusao de urn jogo
economico que, fora disso, deve se desenrolar por si mes1/
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mo, e essa ideia que e aplicada, esbo~ada em todo caso, em
toda uma serie de medidas mais ou menos claras'.
Gostaria simplesmente (ao mesmo tempo porque 0 tempo urge e porque nao quero aborrece-los muito com esse
ponto) de !hes mostrar 0 que isso quer dizer, nao [a partir
das] medidas que foram efetivamente tomadas e, por causa da crise e da intensidade da crise, nao puderam ser levadas ate 0 fim, nao puderam constituir urn conjunto coerente, [mas tomando] 0 exemplo de urn projeto que retomou
varias vezes desde 1974 e e 0 projeto do imposto negativo. De fato, quando Giscard, naquele texto de [19]72, [dizia] que era necessario fazer que nunca ninguem perdesse
tudo, ele ja tinha na cabe~a essa ideia de urn imposto negativo. 0 imposto negativo nao e uma ideia do neoliberalismo frances, e uma ideia do neoliberalismo americana (de
que lhes falarei talvez a proxima vez): e em todo caso uma
ideia que foi retomada no proprio clrculo de Giscard po~
gente como Stolem" e como Stoffaes (de que lhes falava ha
pouco), e nas discussoes preparatorias do VII Plano, em
1974 ou 75", houve todo urn relatorio de Stoffaes sobre 0
imposto negativo'". 0 que e 0 imposto negativo? Para resumir as coisas muito simplesmente

meSillO,

podemos dlZef

que a ideia do imposto negativo e a seguinte: urn beneficio
social, para ser socialmente eficaz sem s~r econornic~men

te perturbador, nao deve nunca, na medida do posslve!, se
apresentar sob a forma de consumo coletivo; porque, dizem
os partidarios do imposto negatIvo, a expenencla prova que

... M. Foucault deixa de lade aqui as paginas 20 e 21 do manuscrito:
Esse descolamento e esse jogo econ6mico com clausula de salva~
guarda compreendem duas partes: 1. Vma puramente econ6mica: restabelecimento do jogo do mercado sem levar em conta a prot~ao dos individuos. E sem ter de fazer uma politica econ6mica que tenha como objetivo
a manuten~ao do emprego [e] a manuten~ao do poder aquisitivo [...]. 2. A
outra parte compreende por sua vez dois conjuntos de medidas: a) reconstihIi~ao do 'capital humano' (... J, b) 0 imposto negativo (Chicago).
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quem dele tira proveito sao as mais rices, e tiram proveito
sendo quem menos participa do seu financiamento. Logo, se
se quer ter uma prote<;ao social eficaz sem incidencia economica negativa, ha simplesmente que substituir todos esses
financiamentos globais, todos esses subsidios mais ou me-

nos categoriais, por urn subsidio que seria em especie e proporcionaria recursos suplementares a quem, e sornente a

quem, a titulo definitivo ou a titulo provisorio, nao alcan<;a
urn patamar suficiente. Falando bern claramente, digamos
que nao vale a pena dar as pessoas mais ricas a possibilidade
de participar do consumo coletivo de saude; elas podem perfeitamente garantir sua propria saude. Em compensa<;ao,
voces tern na sociedade uma categoria de individuos que,
seja a titulo definitivo, por serem idosos ou deficientes, seja
a titulo provisorio, por terem perdido 0 emprego, por serem desempregados, nao podem alcan<;ar urn certo patamar de consumo que a sociedade considera decente. Pois
bern, e para eles e em favor deles exclusivamente que se
deveria atribuir 0 que constitui os beneficios compensatorios, os beneficios de cobertura caracteristicos de uma politica social. Por conseguinte, abaixo de certo nivel de renda
sera pago certo complemento, ainda que, evidentemente,
se tenha de abandonar a ideia de que a sociedade inteira
cleve a cada urn dos seus membros servic;os como a saude
ou a educac;ao, ainda tambem - e e esse, sem duvida, 0 ele-

menta mais importante - que se tenha de reintroduzir uma
diston;ao entre as pabres e as Dutros, as assistidos e as
nao-assistidos.

Esse projeto de imposto negativo nao tern, evidentemente, sobretudo em suas formas francesas, 0 aspecto drastico que acabo de mencionar, nem 0 aspecto simplista que
voces poderiam imaginar. Na verdade, 0 imposto negativo,
como subsidio a gente que tern uma renda insuficiente para
proporcionar certo nivel de consumo, esse imposto negativo e concebido por Stoleru e Stoffa;;s de uma maneira relativamente sofisticada, na medida ern que

e necessario, em

particular, fazer que as pessoas nao tomem esse subsidio su-
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plementar como uma especie de meio de viver que lhes evitaria procurar urn trabalho e se reintroduzir no jogo economico. Entao, toda uma serie de modula<;oes, de grada<;oes,
faz que, por meio do imposto negativo, 0 individuo por urn
lado tenha garantido certo nivel de consumo, mas com motiva<;oes suficientes ou, digamos, com frustra<;oes suficientes
para que ainda tenha vontade de trabalhar e seja sempre
preferivel trabalhar a receber urn beneficio'".
Deixemos de lado, se voces quiserem, todos esses detalhes - importantes embora. Costaria simplesmente de observar certo numero de coisas. Primeiro, que essa ideia de
urn imposto negativo visa explicitamente uma a<;ao que vai
atenuar 0 que? as efeitos da pobreza, e apenas seus efeitos.
au seja, 0 imposto negativo nao visa de forma alguma ser
uma a<;ao que teria por objetivo modificar esta ou aquela causa da pobreza. Nao seria nunca no nivel das determina<;oes
da pobreza que 0 imposto negativo agiria, mas simplesmente no myel dos seus efeitos. E0 que diz Stoleru, quando escreve: "Para alguns, a ajuda social deve ser motivada pelas causas da pobreza", por conseguinte, aquilo que ela deve cobrir
e a que deve se dirigir e a doen<;a, e 0 acidente, I' a inaptidao ao trabalho, I' a impossibilidade de encontrar urn emprego. au seja, nessa perspectiva, que I' a perspectiva tradiciona!, nao se pode atribuir uma assistencia a algul'm sem se
perguntar por que esse algul'm necessita dessa assistencia
e sem procurar, por conseguinte, modificar as razoes pelas
quais necessita. "Para outros", sao eles os partidanos do imposto negativo, "a ajuda social deve ser motivada unicamente pelos efeilos da pobreza: todo ser humano", diz Stoll'ru,
"tem necessidades fundamentais e a sociedade deve ajuda10 a satisfaze-Ias, quando ele naD a consegue par si SO"OO.
De modo que, no limite, pouco importa a distin<;ao que a
governamentalidade ocidental procurou por tanto tempo
estabelecer entre os bons pobres e os maus pobres, os que
nao trabalham voluntariamente e os que estao sem trabalho
por razoes involuntarias. Afinal de contas, pouco importa e
pouco deve importar saber por que algul'm cai abaixo do ni-
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vel do jogo social: nao tem a minima importancia se e drogado, se e desempregado voluntano. 0 Unico problema e
saber se, quaisquer que sejam as razoes, ele esta ou nao acima OU abaixo do patamar. A Unica coisa importante e que 0
individuo caiu abaixo de certo nivel, e 0 problema e, nesse
momento, sem olhar mais longe e, por conseguinte, sem ter
de fazer todas essas investiga<;oes buroeraticas, policiais, inquisit6rias, conceder-lhe um subsidio tal que 0 mecanismo
pelo qual [ele]lhe e concedido 0 estimule a voltar ao myel
do patamar e ele se sinta suficientemente motivado, ao receber a assistencia, para ter vontade, apesar de tudo, de passar de novo acima do patamar. Mas, se nao tem vontade, nao
tem a menor importancia, e ele permanecera assistido. Eesse
o primeiro ponto, que e, ereio ell, importantissimo em rela<;ao
a tudo 0 que havia sido, mais uma vez desde havia seculos,
elaborado pela politica social no Ocidente.
Segundo, esse imposto negativo, como voces veem, e
uma maneira de evitar absolutamente tudo 0 que poderia
ter, na politica social, efeitos de redistribui<;ao geral de renda, isto e, grosso modo, tudo 0 que se poderia colocar sob 0
signo da politica socialista. Se se chamar de politica socialista uma politica da pobreza "relativa"*, isto e, uma politica
que tenda a modificar a diferen<;a entre as diferentes rendas;
se se entender por politica socialista uma politica na qual se
procurara atenuar os efeitos da pobreza relativa devida a uma
diferen<;a de renda entre os mais ricos e os mais pobres, e
absolutamente evidente que a politica implicada pelo imposto negativo e0 contrano de uma politica socialista. A pobreza relativa nao entra em absoluto nos objetivos de semelhante polilica social. 0 linico problema e a pobreza "absoluta"**, ista e, esse limiar abaixo do qual se consiclera que
as pessoas nao tem uma renda decente capaz de lhes proporcionar urn consuma suficiente 51 .
.. Entre aspas no manuscrito (p. 25).
"'... Entre aspas no manuscrito (p. 25).
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Por pobreza absoluta, e creio que aqui ha que fazer uma
ou duas observa<;oes, nao se deve entender, e claro, uma especie de limiar valido para toda a humanidade. Essa pobreza absoluta e relaliva para toda sociedade, e ha sociedades
para as quais 0 limiar de pobreza absoluta se situara relalivamente alto e outras sociedades globalmente pobres em
que 0 limiar de pobreza absoluta sera muito mais baixo. Logo
e um limiar relativo de pobreza absoluta. Em segundo lugar, como voces veem - e essa e uma conseqiiencia importante -, introduz-se essa categoria do pobre e da pobreza,
que todas as polilicas sociais, desde a Liberta<;ao com certeza, mas para dizer a verdade todas as polilicas de bem-estar,
todas as politicas mais ou menos socializantes ou socializadas desde 0 fim do seculo XIX, haviam tentado absorver.
Uma polilica de lipo socialista de Estado it alema, uma polilica de bem-estar tal como havia sido programada por Pigou",
uma polilica de New Deal, uma polilica social como a da
Fran<;a ou da Inglaterra a partir da Liberta<;ao: todas essas
polilicas desejavam nao ter a categoria do pobre, desejavam
em todo caso fazer que as interven<;oes economicas fossem
tais que nao houvesse, no interior da popula\,ao, uma clivagem entre os pobres e os menos pobres. Era sempre no leque da pobreza relativa, era sempre na redistribui<;ao da
renda entre eles, era no jogo de diferen<;a entre os mais ricos e os mais pobres que se situava a polilica. Aqui, ao contrano, temos uma polilica que vai definir um certo limiar,
mais uma vez, relativo, mas urn certo limiar absoluto para a
sociedade, que vai separar os pobres dos nao-pobres, os assistidos dos nao-assistidos.
A terceira caracteristica desse imposto negativo e que,
como voces veem, ele assegura de certo modo uma seguran<;a geral, mas por baixo, ou seja, em todo 0 resto da sociedade vai-se deixar agir, precisamente, os mecanismos economicos do jogo, os mecanismos da concorn§ncia, os mecanismos da empresa. Acima do limiar, cada um devera ser para
si mesmo e para a sua familia, de certo modo, uma empresa. Uma sociedade formalizada no modo da empresa e da
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empresa concorrencial vai ser passivel acima do limiar, e

ter-se-a sirnplesmente uma seguran<;a-piso, isto e, uma anula<;ao de certo numero de riscos a partir de certo patamar
inferior. Ou seja, vai-se ter uma popula<;ao que sera, do lade
do piso economico, uma popula<;ao em perpetua mobilidade entre uma assistencia, que sera concedida se urn certo
numero de infortUnios se produzir e se se descer abaixo do
limiar, e sera, ao contrano, ao mesma tempo utilizada e utilizavel, se as necessidades economicas assirn necessitarem,

se as possibilidades economicas assirn ocasionarem. Sera portanto uma especie de popula<;ao flutuante infra e supralimiar, popula<;ao limiar que constituira, para uma economia
que justamente renunciou ao objetivo do pleno emprego,
uma perpetua reserva de mao-de-obra que se podera utilizar, se necessaria, mas se padeni mandar de volta ao seu es-

tatuto de assistida, se necessario tambem.
De modo que, com esse sistema - que, mais uma vez,

nao foi posto em pratica por urn certo numero de razoes, mas
cujos delineamentos na politica conjuntural de Giscard, e
atualmente de Barre, voces veem muito bern quais sao -,
voces tern a constituit;ao de uma politica economica que ja

nao e centrada no pleno emprego, que nao pode se integrar

aeconomia geral de mercado a naD ser renunciando a esse

objetivo do pleno emprego e a seu instrumento essencial,
que

e urn crescirnento voluntarista. Renuncia-se portanto a

tudo isso para se integrar numa economia de mercado. Mas
isso implica urn lundo de popula<;ao flutuante, urn lundo de
popula<;ao limiar, infra au supralimiar, em que mecanismos
de seguro permitem que cada urn subsista, subsista de certo modo, subsista de tal modo que podera sempre ser candidato a urn possivel emprego, se as condi<;oes do mercado
assim exigirem. Eurn sistema totalmente diferente daquele
pelo qual 0 capitalismo dos seculos XVIII ou XIX se constituiu e se desenvolveu, quando lidava com uma popula<;ao
camponesa, que podia constituir uma perpetua reserva de
mao-de-obra. A partir do momenta em que a economia lunciona como lunciona agora, a partir do momenta em que a

AULA DE 7 DE MARC;O DE 1979

285

popula<;ao camponesa nao pode mais proporcionar essa espede de lundo perpetuo de mao-de-obra, e necessario constitui-lo num modo totalmente diferente. Esse modo totalmente diferente e 0 da popula<;ao assistida, assistida de urn
modo de fato bastante liberal, muito menos burocratico,
muito menos disciplinar do que urn sistema que fosse centrado no pleno emprego e pusesse em pratica mecanismos
como os da Seguridade Social. Em sintese, deixa-se as pessoas a possibilidade de trabalhar se quiserem ou se nao quiserem. Proporciona-se sobretudo a possibilidade de nao
faze-las trabalhar, se nao se tern interesse de faze-las trabalhar. Garante-se simplesmente a elas a possibilidade de exist(~ncia num certo patamar, e e assim que pod era funcionar
essa politica neoliberal.
Ora, urn projeto como esse nada mais e que a radicaliza<;ao desses temas gerais de que lhes falei a prop6sito do
ordoliberalismo, quando os ordoliberais alemaes haviam explicado que 0 objetivo principal de uma politica social certamente nao era considerar todas as vicissitudes que podem
ocorrer a massa global da popula,ao, mas que uma verdadeira politica social devia ser tal que, sem tocar em nada do
jogo economico e deixando, por conseguinte, a sociedade se
desenvolver como urna sociedade empresarial, instaurar-se-ia
urn certo nurnero de mecanismos de intervenc;ao para assistir os que deles necessitam naquele momento, e somente na-

quele momenta em que deles necessitam.
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mais nada a. excelente obra do soci61ogo cat6lico (antes alemao e
hoje lecionando nos Estados Unidos), Goetz Briefs: The Proletariat,
Nova York, 1937."
6. F. Hayek, The Road to Serfdom, up. cit. I trad. cit., introd., p. 10.
7. Trad. cit., ibid.: "Nao
Alemanha de Hitler, Alemanha
da guerra atual que nosso pais se assemelha. Mas as pessoas que
estudam as correntes de ideias nao podem deixar de constatar que
ha mais que uma semelhanc;a superficial entre, de urn lado, as tendencias da Alemanha no curso da guerra precedente e depois dela
e, de outro, as correntes de ideias que hoje reinam em nosso pais.
Na Inglaterra de hoje, assim como na Alemanha de ontem, temse a fume decisao de conseIVar para fins produtivos a organizac;ao
elaborada para fins de defesa nacional."
8. Ibid., p. 11: "Poucas pessoas estao prontas a reconhecer
que a ascensao do fascismo e do nazismo foi, nao uma reac;ao contra as tendencias socialistas do periodo anterior, mas urn resultado inevitavel dessas tendencias."
9. Cf. supra, aula de 7 de fevereiro de 1979, pp. 150-1, a exposic;ao dos mesmos argumentos por Ropke em 1943.
10. M. Foucault, em 1980, tomara na verdade uma direc;ao
bern diferente, pois, reatando sua tematica do curso de 1978, consagrara seu curso ("Do govemo dos vivos") ao problema do exame de consciencia e da confissao no cristianismo primitivo. Cf. 0
resumo do curso, DE, IV; n~ 289, pp. 125-9.
11. Essa tinha sido a tese dos militantes esquerdistas da Gauche Proh~tarienne. a. Les Temps Modernes 310 bis: Nouveau Fascisme, Nouvelle Democratie, 1972. Mas a obseIVac;ao de Foucault se relaciona sobretudo aos debates sobre a Alemanha, a prop6sito do
terrorismo, que corriam entao. A repressa.o policial contra a Frac;ao
do ExercitoVermelho tinha se intensificado depois do assassinate do
presidente do patronato alemao, H. M. Schleyer, por membros
do grupo em outubro de 1977. Alguns dias depois, Baader e VIDOS
dos que estavam presos com ele foram encontrados mortos em
sua cela na prisao de Stammheim, em Stuttgart. A tese oficial de
suicidio foi objeto de viva contestac;ao. Foucault, ao mesmo tempo
que apoiava Klaus Croissant, 0 advogado da FraC;ao do Exercito
Vermelho ameac;ado de ser extraditado da Franc;a (d. "Va-t-on extrader Klaus Croissant?", DE, III, n~ 210, pp. 361-5, onde sem dtivida
pela prime-ira vez teoriza 0 direito dos govemados, [...1mais preciso, mais historicamente determinado que os direitos do homem",

ea

1. Cf. supra, aula de 10 de janeiro de 1979, p. 36, nota 17.
2. M. Foucault ja se havia exprimido em termos muito seme-

lhantes sabre esse tema, em novembro de 1977, em sua entrevista a R. Lefort a prop6sito do caso Croissant (d. Securite, Tenitoire,
Population, "Sihlation des cours", p. 385), opondo 0 argumento cia
fascistiza~ao do Estado aanalise dos problemas reais que as 1/50_
ciedades de seguranc;a" colocam ("Michel Foucault: la securite et
rEtat", DE, III, n~ 213, p. 387).
3. Alusao a uma conversa na qual F. Ewald, ent,3.0 assistente
de M. Foucault no College de France, opunha denuncia a acusac;ao, a primeira feita em nome dos principios que ela denuncia e,

por isso, fadada a permanecer abstrata, enquanto a segunda, por
visar nomeadamente uma pessoa, compromete muito mais quem
a formula (informa,ao comunicada por F. Ewald).
4. W. Ropke, "Das Beveridgeplan", art. cit. [supra, p. 175, nota
39J.

5. A £rase e tirada na verdade de Civitas Humana, trad. cit.
[supra, p. 171, nota 2IJ, p. 239. Em suas notas, Foucault assinala a
"critica mais detalhada" desenvolvida no artigo citado, mas nao se
[efere diretamente a ela. Ropke consagra as paginas 226-43 do seu
liVIO acritica do plano Beveridge e precisa em nota, p. 245: "Eu me
alonguei mais detidamente sabre esse tema em Dutra oportuni-

dade [segue a referenda do artigo 'Das Beveridgeplan']", acrescentando: "Mas sabre essa quest.3.o deveremos reeorrer antes de
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p. 362), havia rompido com os que, venda na Alemanha de Helmut Schmidt urn Estado fascistizante, caucionavam a luta terroristao Sabre a atitude de Foucault ante a questao alema", d. Securite,
Tenitoire, Population, "Situation des cours", pp. 386-7.
12. Richard Nixon (1913-1994), presidente dos Estados Unidos de 1968 a 1974.
13. James Earl (dito Jimmy) Carter (nascido em 1924), presidente dos Estados Unidos de 1976 a 1980.
14. Raymond Barre (nascido em 1924): professor de ciencias
econ6micas, ex-diretor de gabinete do ministro cia Industria JeanMarcel Jeannenay;. depois comissano europeu em Bruxelas de julho de 1967 a dezembro de 1972, foi primeiro-ministro de agosto
de 1976 a maio de 1981 e, paralelamente, ministro cia Economia e
Finan,as de agosto de 1976 a abril de 1978. Propos, em 22 de se1/

tembro de 1976, urn plano feite de medidas de austeridade, chamada mais tarde de "plano Barre", para combater a "estagflac;ao"
(crescimento £raCD e inflac;ao forte) surgida com a crise de 1974.
Sabre os principios que inspiraram essa politica de luta contra a
infla,ao, ct. R. Barre, Une politique pour [,Avenir, Paris, PIon, 1981,
pp. 24-7. Cf. tambem, no mesmo volume (pp. 98-114), a reprodu~ao de uma entrevista a Jean Boissonnat, publicada na revista L'Expansion de setembro de 1978, "Dialogue sur Ie liberalisme", na
qual, depois de rejeitar 0 diagnostico de uma crise do liberalismo,
bern como a oposi~ao, a seu ver superada, entre liberalismo e intervencionismo, R. Barre declara: liSe voce entende por liberalismo
economico a doutrina do 'laissez faire, laissez passer', eu certamente nao sou liberal. Se voce entende por liberalismo economico
a gestao descentralizada de uma economia modema, que combine ao mesmo tempo a liberdade, acompanhada de responsabilidade, dos centros de decisao privados e a interven~ao reguladora
do Estado, entao voce pode me considerar urn liberal" (pp. 105-6).
Enunciando em seguida os principios em que deve se inspirar, em
sua opiniao, a gestao de uma economia modema -livre escolha dos
agentes economicos, responsabilidades do Estado em materia de
regula~ao global da atividade economica, de manuten~ao da concorrencia, de corre~ao dos efeitos do mercado sobre 0 emprego, de
distribui~ao mais equitativa da renda -, ele conclui: "Eis 0 meu liberalismo. Nao se diferencia muito do que pensam e fazem certos
govemos social-democratas" (p. 107). Em seguida, ele faz explicitamente referencia a"economia social de mercado", cujos resultados
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defende ante as criticas da Escola de Chicago: "[...} 0 liberalismo
exacerbado da escola de Chicago nao pode inspirar uma polftica
eficaz" (p. 108).
15. C. Stoffaes, La Grande Menace industrielle, Paris, CalmannLevy, "Perspectives de l'economique", 1978; reed. aumentada: Le
Livre de Poche, "Pluriel", 1979 (cito dessa segunda edi,ao). Esse
livro, que teve grande repercussao, se inscreve no prolongamento
do de L. Stoleru, I:Imperatij industriel, Paris, Le 5euil, 1969 ("50mente urn novo imperativo industrial, replica do imperativo de industrializa~aolan~ado h.i dez anos, perrnitir.i enfrentar essa grande amea~a [do terceiro mundo em desenvolvimento e dos paises
superindustrializados]", p. 48).
16. Nascido em 1947, politecnico e engenheiro de Minas, diplomado em Harvard, Christian Stoffaes era entao professor de
economia industrial no Instituto de Estudos Politicos de Paris e,
desde 1978, diretor do Centro de Estudos e de Previsao, criado por
Andre Giraud, ministro da Industria.
17. C. Stoffaes, La Grande Menace..., quarta capa: "Rejeitando a tenta~ao de transpor apressadamente os modelos alemao e
japones, 0 autor lan~a as bases de uma polftica industrial original
que perrnitiria enfrentar 0 grande desafio a que nosso pais esta
confrontado.O que esta em jogo: 0 futuro da economia francesa."
18. Ibid., pp. 742-3 (palavras grifadas por Stoffaes).
19. Ibid., p. 743 Gogo depois da cita,ao precedente): "Se se quiser que as leis do mercado deem novo vigor a esfera economica,
sera necessario que, paralelamente, a imagina~ao retome 0 poder
na esfera coletiva. Ao contrmo do que se ouve com tanta freqiiencia dizer, nao ha incompatibilidade entre uma economia de mercado eficaz aberta ao mundo e urn projeto social avan~ado que iria
muito mais depressa no sentido de reduzir as desigualdades das
fortunas, da renda e das oportunidades e, sobretudo, de redistribuir os poderes na empresa e na vida publica."
20. Valery Giscard d'Estaing: ministro da Economia e Finan,as de 1962 a 1966 rna Fran,a], na presidencia do general De Gaulle,
e de 1969 a 1974, na de Georges Pompidou; presidente da Republica a partir de maio de 1974.
21. Q. supra, aula de 10 de janeiro de 1979, p. 17.
22. Sobre 0 V Plano (1965-1970), ver 0 Rtipport sur les options
principales du VC Plan de developpement economique et social, Paris, La
Documentation fran~aise, 1964. Cf. A. Gauron, Histoire economique
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et sociale de la V' Ripublique, t. 1, Le Temps des modernistes (19581969), Paris, La Decouverte/Maspero, 1983, pp. 85-94, "Le Ve Plan
ou l'imperatif de concentration". "Numa economia de mercado,
orientada pelo plano", precisa 0 relat6rio do V Plano, a responsabilidade principal pelo desenvolvimento industrial pe~~nce ~os
/I

empresanos. Da inid~ti.va~deles ~epende 0 sucess,? cia politica cuJos

objetivos e cujos melOS sao d~Cl~dos ~o. P~ano. ~a~1 acrescenta
o comissano para 0 Plano, sena contrano a prudencla entregar a
economia a urn laissez-faire cujas conseqiiencias nao se, teria I?ro.curado avaliar e, caso necessario, modificar" (Sur les optzons pnnczpales du V' Plan, p. 72, citado por A. Gauron, op. cit., p.. 87, que comenta: 0 comissario geral para 0 Plano nao precoruza portanto
uma nova forma de 'economia mista': a complementaridade entre
plano e mercado reconhece e organiza a preeminer:c~a das l~is ~e
mercado sobre os objetivos do plano, logo das decisoes caplt~hs
tas sobre a politica govemamental. Ele sugere, com palavras aInda
veladas, que isso sup6e uma transformac;ao profunda do modo de
intervenc;ao estatal [...]", ibid.). Sobre os objetivos economicos e sociais dos quatro pIanos precedentes, desde 0 fim da guerra, d. por
exemplo P. Masse, Le Plan, ou I'Anti-hasard, Paris, Gallirnard, "Id~es",
1965, pp. 146-51; P. Bauchet, La Planification fran,aise du premIer au
sixibne plan, Paris, Le Seuil, 5~ ed., 1970.
., .
23. Antoine Pinay (1891-1994) acumuiou a preSldencla do
Conselho com 0 ministerio das Financ;as, de marc;o a dezembro de
1952. Consagrou-se com sucesso, nesse curt~ period~, a estabilizac;ao do franco e enfrentou 0 mal-estar socIal com dlVersas medidas de estabilizac;ao.
24. No dia 10 de junho de 1958, Jacques Rueff enviou a,Antoine Pinay, nomeado ministro das Financ;as e Assuntos Economlcos pelo general De Gaulle, uma nota intitulada "Elements pour
un programme de renovation economique et financiere", em que
preconizava a "restaurac;.ao de .uma moeda fr~ncesa", segund? a
sua doutrina da ordem financelra, tendo em VIsta combater a Inflac;ao. Essa nota serviu de base, a despeito das reservas de A. r:nay,.
para a criac;ao de uma comissao de espe~i~is~as que se reumu de
setembro a dezembro de 1958, sob a presldencla de J. Rueff, e apresentou urn projeto de plano de grande austeridade, apoiado por
De GauBe, que foi adotado no fun de dezembro peio Conseiho de
ministros. Esse plano comportava tres decis6es fund~ent~s: "~ma
desvalorizac;ao energica, urn aumento dos encargos fiscals, a hbe/I
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ralizac;ao do comercio exterior" G. Lacouture, De Gaulle, Paris, Le
Seuil, t. 2, 1985, p. 672).
25. Criada pelo govemo provis6rio da Republica francesa (decreto de 4 de outubro de 1945), conforme 0 cornprornisso do Conseiho Nacional da Resistencia (0 CN](, de que era membro A. Parodi, ministro do Trabalho em 1945), a Seguridade Social tinha por
missao "livrar os trabalhadores da incerteza do amanha", geradora de urn "sentirnento de inferioridade" e "base real e profunda da
distinc;ao das classes". 0 decreto foi seguido de uma serie de leis,
ate maio de 1946. Sobre a genese do plano frances de Seguridade
Social, d. H. C. Gaiant, Histoire politique de la Securite sociale: 19451952, pref. de P. Laroque, Paris, Hachette, 1974 (reprodu,ao da ed.:
Paris, A. Colin, "Cahiers de la Fondation nationale des sciences
politiques", 76, 1955); N. Kerschen, 'Tin£iuence du rapport Beveridge sur Ie plan franc;ais de securite sociale de 1945", art. cit. [supra, p. 175, nota 38]. Sobre 0 programa sociai do CNR, d. supra,
p. 131, nota 15.
. .
. .
. .
26. Pierre Laroque (1907-1997): Junsta, especlallSta em dlretto trabalhista. Conselheiro de Estado, diretor-geral de seguro social do ministerio do Trabalho, foi encarregado por A. Parodi, em
setembro de 1944, de eiaborar 0 plano de Seguridade SociaL Presidiu a comissao de historia da Seguridade Social de 1973 a 1989.
Cf. Revue franfaise des affaires sociales, n~ especial Quarante ans de
Securitt sociale, julho-setembro de 1985. Presidiu a sec;ao social do
Conselho de Estado de 1964 a 1980.
27. P. Laroque, "La Securite sociale dans l'economie franc;aise" (conferencia pronunciada no clube Echos, no sabado 6 de novembro de 1948), Paris, Federation nationale des organismes de
securite sociaie, [s.d.], pp. 3-22.
28.lbid., pp. 15-6: "Fala-se com freqiiencia dos encargos, mas
fala-se rararnente da contribuic;ao da Seguridade Social a economia. Essa contribuic;ao nao e desprezivel, porern. Todo industrial
considera normal e necessario arrecadar sobre as suas receitas as
somas indispensaveis para a manutenc;ao do seu material. Ora, a
Seguridade Social representa, em larguissima medida, a manutenc;ao do capital humano do pais. [...] nossa economia necessita e
necessitara cada vez mais de brac;os. I...]Eessa uma das tarefas essenciais que a Seguridade Social deve se propor: fomecer homens a economia francesa. A Seguridade Social e, assim, urn fator
essencial da conservac;ao e do desenvolvimento da mao-de-obra:
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quanta a isso, ela tern uma importancia inegavel para a economia
do pais."
29. Ibid., p. 6: "A Seguridade Social aparece~nos, ~ortanto,
como a garantia dada a cada urn de que em todas as clr:u~st~ncIas ela

sera capaz de assegurar, em condi90es decentes, sua subslstenCIQ e a das
pessoas a seu encargo." Esse principia havia sido formulado por P.

Laroque ja em 1946 ("Le plan fran~ais de securite sodate", ~e::ue

fran,aise du travail, 56 (6), 1948, p. 621). 0. N. Kerschen, I;mfluence du rapport Beveridge...", p. 577.
,
.
.
30. P. Laroque, liLa Securite sociale dans l' econOffile fran~a~
se", conferencia citada, p. 17: 't..] 0 aumento dos en~arg?s ~OClc:IS
incidiu integralmente sabre os salarios e I...] por 51 p~opno nao
onerou de forma alguma os prec;os de custo cia econotma. N~ realidade, a Seguridade Social se limita a redistrib~r uma frac;ao cia
massa cia renda dos assalariados. [...1Estamos dlante de uma solidariedade imposta amassa dos assalariados, em beneficio de seus
filhos e de seus idosos".
31. Ibid.: uPodemos ate mesmo ir mais longe e afirmar sem
paradoxo que a Seguridade Social possibilitou uma redw;ao dos
encargos que pesam sobre a economia do ~afs, ~vi~ando.~u~entos
de salirios que, sem ela, teriam sido conslderavels e dificilrnente
evitaveis."
.
32. Revue jran9aise des affaires sociales, n~ especial: Perspectives
de la securite sociale, julho-setembro de 1976. Trata-se de urn conjunto de relatorios redigidos peIo; alunos da ENA (turma GUERNlCA) no ambito dos seus semmanos, cada urn desses semmanos
sendo concebido como " 0 estudo pluridisciplinar de urn problema
administrativo com vistas a encontrar uma solw;ao 'operacional'
para ele" (G. Dupuis, ibid., p.lY). M. Foucault se bas:ia, neste paragrafo, no primeiro relat6rio, "Le financement du regIme general
de securite sociale", redigido por P Begault, A. Bodon, B. Bonnet,
j.-c. Bugeat, G. Chabost, D. Demangel, j.-M. Grabarsky, P. Masseron, B. Pommies, D. Postel-Vinay, E. Rigal e C.Vallet (pp. 5-66).
33. M. Foucault resume aqui, despojando-a de todo 0 seu
tecnicismo, a analise desenvolvida na segunda se\ao (ULe mode
de financement actuel du regime general n' est pas neutre au regard de l'activite econ,omiqu;,") da prim~i:a parte ('.'La necessite et
les principes d'une reforme ) do rel~to~o supra~ltado,.~p. 21-?
o paragrafo 2.3 ("L'incidence des cohsations sur 1emplOl ) terrmna com estas palavras: "A base de calculo e 0 limite m<iximo para
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as contribui\oes parecem, assim, desfavoraveis ao emprego no
curto prazo."
34. Ibid., paragrafo 2.4, pp. 24-7: "I:incidence des colisalions
sur la concurrence intemationale." No entanto, relat6rio, embora saliente que as distor\oes geradas na concorrencia intemacional por sistemas diferentes de financiamento dos gastos sociais
podem comprometer a compelilividade da indUstria francesa" (p.26),
precisa que" essas distor\oes sao mais que compensadas por dais
elementos Ia fraqueza relativa dos gastos sociais e do nivel dos salarios na Fran\a]" e conclui assim: "Definitivamente, nao parece
portanto que a competitividade das empresas francesas seja debilitada pelo tamanho dos encargos sociais que elas suportam; e os
prejuizos neutralidade na concorrencia intemacional que resultam do atual sistema de financiamento da Seguridade Social sao
suficientemente compensados de outras formas, para nao justificar por si sos uma reforma desse sistema."
35. Ibid., paragrafo 3, pp. 28-34: "0 atual modo de financiamento do regime geral agrava as desigualdades de salario entre as
diferentes categorias de assalariados."
36. Ibid., p. 21: "0 recolhimento realizado para financiar 0 regime geral supera 12% do Pill e comporta, por esse simples fato,
conseqiiencias economicas. Ora, 0 objetivo da Seguridade Social
nao e de natureza economica e as modalidades do seu financiamento nao deveriam constituir, falseando a lei do mercado, urn
elemento de polftica economica. A Seguridade Social deve permanecer neutra a esse respeito."
37. Cf. supra, aula de 14 de janeiro de 1979.
38. Cf. supra, nota 20.

°

II

a

39. Economie et societe humaine. Rencontres internationales du
ministere de l'Economie et des Finances (Paris, 20-22 juin 1972), pref.
de Valery Giscard d'Estaing, apresenta~ao de L. Stoleru, Paris, Denoel, 1972. Lionel Stolem (nascido em 1937) era entao conselheiro tecnico do Gabinete de Valery Giscard d'Estaing. M. Foucault
teve a ocasiao de se encontrar freqiientemente com ele.
40. Ibid., p. 445: "[... 1a diversidade das fun,oes do Estado que
os economistas dividiram, ha tempo, em tres categorias:
(1) A fun,ao de redistribui,ao: 0 Estado transfere dos mais ricos aos mais pobres;
(2) Afun~ao de a1oca~ao: 0 Estado produz bens coletivos: educa~ao, saude, rodovias;
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(3) A fum;ao de regular;ao: 0 Estado regula e sustenta 0 crescimento e 0 plena emprego com sua politica conjuntural lf .
41. Ibid. (continua~ao da declara~ao precedente): "Ora, embora essas tres funr;oes sejarn efetivamente distintas no plano intelectual, nao 0 sao na pratica: 0 mesmo impasto financia indife-

rentemente as rodovias e os deficits cia Seguridade Social, 0 mesrno
gasto serve ao mesmo tempo para produzir tendo em vista aumentar a rede ferroviaria e para subvencionar as faroilias nurnerosas que viajam de trem."
42. Ibid. (continua~ao da cita~ao precedente): "Eu me pergunto se esse misto de generos e conforme a justir;a social e gostaria
de submeter aqui areflexao de voces uma ideia pessoal:
Nao se deveria dissociar 0 que corresponde as necessidades
cia expansao economica do que pertence apreocupar;ao com a 50lidariedade e a justir;a social?"
43. Ibid. (continuar;ao da citar;ao precedente): "Pode-se imaginar urn sistema em que cada cidadao pagaria seus impostos de
duas fonnas distintas: 0 imposto economico e 0 imposto social?"
44. Ibid., p. 439: "0 que caracteriza a economia de mercado
e, sobretudo:
- que existem regras do jogo que permitem tomadas de decisao descentralizadas,
- que essas regras sao as mesmas para todos."
45. Ibid., p. 444: "[...J ainda havera por muitos anos urn enfrentamento entre 0 mecanismo de produr;§.o e os mecanismos de proter;ao do individuo: isso significa que somente 0 Estado poder<i assegurar a arbitragem entre esses dois mecanismos e que devera intervir cada vez mais, nao de maneira burocratica, mas para estabelecer as regras de urn jogo urn tanto particular, pois que nenhum dos
jogadores, nenhurn dos parceiros, deve correr 0 risco de perder".
46. Depois de ter sido conselheiro tecnico do ministerio da
Economia e Finan~as de 1969 a 1974 (d. supra, nota 39), Lionel
Stoleru exerceu, de 1974 a 1976, a funr;ao de conselheiro economico
do Eliseu. Ele era, desde 1978, secretano de Estado do ministerio do
Trabalho e da Participa~ao (Trabalho Manual e Imigra~ao).
47. OVlI Plano corresponde aDs anos de 1976-1980.
48. C. Stoffaes, "Rapport du groupe d'etude de l'imp6t negahf.
Commissariat du Plan", Paris, 1973-74; id., "De l'impot negatif sur
Ie revenu", Contrepoint, 11, 1973; L. Stoleru, "Coitt et efficacite de
l'impot negatif", Revue economique, outubro de 1974; id., Vaincre la
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pauvrete dans les pays n'ches, Paris, Flammarion, "01.amps", 1977,
2~

parte, pp. 117-209, 'Timp6t negatil, simple remMe ou panac€e?". A esse respeito, d. H. Lepage, Demain Ie capitaUsme, op. cit.
[supra, p. 210, ;lOta 23], pp. 280-3: "A teoria do imposto negahvo
sobre a renda e SImples: trata-se de definir um Umiar de pobreza em
termos de renda anual, funr;ao do tamanho da familia (pessoa 50zinha ou casal com filhos), e de dar as familias deficientes em relar;ao a. linha de pobreza urn subsidio que lhes pennita anular essa
diferenr;a. Em outras palavras, e um sistema de renda minima garantida pela coletividade" (p. 280, n. 1). 0 imposto negahvo foi novamente objeto de urn debate no seio da esquerda, no govemo de
Lionel Jospin, em 2000-01. Cf., por exemplo, D. Cohen, "Imp6t
negahf: Ie mot et la chose", Le Monde, 6 de fevereiro de 2001.
49. Cf. 1. Stoleru, Vainere la pauvrete..., pp. 138-46, "Les incitations au travail: comment decourager I' oisivete?", e p. 206: "Fora
de qu::uquer outra adjunr;ao administrativa, 0 sistema de imposto
negativo se preocupa em desincentivar 0 acio por meio das suas
aliquotas. O.incentivo consiste em zelar para que cada pessoa tenha sempre mteresse em trabalhar, e em trabalhar mais, para melherar sua renda final, que e a soma de seus ganhos e do subsidio
recebido. 0 incentivo € tanto mais forte quanta mms lentamente
o subsidio dirninui quando os ganhos aumentam, isto e, quando a
aliquota e mais baixa."
50. 1. Stol~ru, ibid., p. 242; d. igualmente pp. 205-6: "0 impos.t~ negatIvo e [...1totalmente incompativel com as concepr;6es
SOCialS que querem saber por que a pobreza existe, antes de acudilao .[... J L~go, aceitar 0 imposto negativo e aceitar uma concepr;ao
uruversaiista da pobreza baseada na necessidade de ajudar os que
sao.pob:es sem procur~r sa~er de quem e a culpa por sua pobreza, IStO e, baseada na sltuar;ao e nao na origem."
51. Cf. ibid., pp. 23-4: "No primeiro caso [0 da pobreza absolutal, falaremos de 'minimo vital', de limiar de subsistencia, de orr;amento padrao, de necessidades elementares {...]. No segundo caso
[0 da po~re~a relativaL falaremos de diferen~a entre os mais pobres
e os mals ncos, de abertura do leque de renda, de hierarquia dos
salarios, de disparidades de acesso aos bens coletivos, mediremos
coeficientes de desigualdade de distribui~ao de renda." Cf. igualmente pp. ~41-2; 292:"A fronteira entre pobreza absoluta e pobreza relatIva e a fronteira entre capitalismo e socialismo."
52. Cf. supra, aula de 14 de fevereiro de 1979, p. 214, nota 45.
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o neoliberalismo ameriCil1w. Seu contexto. - DiJeren~s entre as neoliberalismos americana e europeu. - a neoliberalismo
americana como reivindica¢o global, foco ut6pico e metoda de
pensamento. - Aspectos desse neoliberalismo: (1) A teona do
capital humano. Os dois processos que eIa representa: (a) uma
incursiio da analise econ8mica no interior do seu prOprio campo: critica da analise cltissica do trabalho em tennos de Jator
tempo; (b) uma extensiio da aruiIise econ8mica a campos considerados ate en tao niio-econ6micos. - A muta¢o epistemoI6g{ea produzida peIa analise neoliberal: da analise dos processos
ecan8micDs a andlise da racionalidade interna dos comporta~
mentos humanos. - 0 trabalho como conduta econ8mica. - Sua
decomposi¢.o em capital~competencia e renda. - A redefini¢o do
homo oeconomicus como empreendedor de si mesmo. ~ A no9iio de "capital humano". Seus elementos constitutivos: (a) os
elementos inatos e a questiio da melhoria do capital humano
genetico; (b) os elementos adquiridos e 0 problema da jormQf;iio
do capital humano (educa¢o, saude, etc.). - Interesse dessas and~
lises: retomada do problema da inovafiio social e econ6mica
(Schumpeter). Uma nava concepfiio da politica de crescimento.
Hoje*, gostaria de come<;ar a lhes falar do que esta se
tomando, alias, urn lugar-comum na Franc;a1 : 0 neoliberalismo americana. Vou considerar apenas, e claro, alguns aspectos, os que podem ser mais pertinentes para 0 genera de
analise que lhes sugira'.
Algumas banalidades, claro, para come<;ar. 0 neoliberalismo americana desenvolveu-se num contexto que nao
muito diferente daquele em que se desenvolveram 0 neoliberalismo alemao e 0 que poderiamos chamar de neolibe-

e

"" M. Foucault anuncia no inicio desta aula que vai "ser obrigado
a sair as onze horas, porque [tern] urna reuniiio".
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ralismo frances. au seja, os tres principais elementos de contexto desse desenvolvimento do neoliberalismo americana
foram primeiro, e claro, a existencia do New Deal e a critica
ao New Deal e a essa politica que poderiamos chamar, grosso modo, de keynesiana, desenvolvida a partir de 1933-34 por
Roosevelt.
texto primeiro, fundador, desse neoliberalismo americano, escrito em 1934 [por] Simons', que foi 0 pai
da Escola de Chicago, e urn artigo que se chama "Urn programa positivo para 0 laissez-faire'''.
a segundo elemento de contexte e, evidentemente, 0
plano Beveridge e todos aqueles projetos de intervencionismo econornico e de intervencionismo social que foram elaborados durante a guerra5 • Todos esses elementos tao importantes que poderiamos chamar, se voces quiserem, de
pactos de guerra, esses pactos pelos termos dos quais os governos - essencialmente 0 governo ingles e ate certo ponto
o governo americana - diziam as pessoas que tinham acabado de atravessar urna crise econornica e social multo grave:
agora pedimos a voces para darem a sua vida, mas prome-

a

temos que, feito isso, voces manterao seus empregos ate

0

tim dos seus dias. Todo esse conjunto de documentos, todo
esse conjunto de amilises, de programas, de pesquisas seria
interessantissimo estuda-Io por si mesmo, porque me parece, salvo engano alias, que e a primeira vez afinal que na~6es
inteiras fizeram a guerra a partir de urn sistema de pactos,
que nao eram simplesmente os pactos internacionais de a1ian~a entre potencia e potencia, mas uma [especie] de pactos
sociais segundo os quais [elas] prometiam - aqueles mesmos que [elas] pediam para fazer a guerra e dar a vida, portanto - urn certo tipo de organiza~ao economica, de organiza~ao social, em que a seguran~a (seguran~a do emprego,
seguran~a em rela~ao as doen~as, as diversas vicissitudes, seguran~a quanta a aposentadoria) seria assegurada. Pactos
de seguran~a no momenta em que havia demanda de guerra. E a demanda de guerra por parte dos governos foi acompanhada continuamente e bern cedo - desde 1940, na Ingla-
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terra, voces tern textos sobre esse tema - por essa oferta de
pacto social e de seguran~a. Foi contra esse conjunto de programas sociais que, mais uma vez, Simons redigiu urn certo nllinero de textos e de artigos criticos. a mais interessante
e sem duvida urn artigo que se chama "Program Beveridge:
an unsympathetic interpretation''" - nem e preciso traduzir,
o praprio titulo indica muito bern 0 sentido dessa critica.
Em terceiro lugar, terceiro elemento de contexto, estao

evidentemente todos os programas sobre a pobreza, a educa~ao, a segrega~ao, que se desenvolveram na America desde a administra~ao Truman' ate a administra~ao Johnson" e
atraves desses programas, claro, 0 intervencionismo de Estado, 0 crescimento da adrninistra~ao federal, etc.
Creio que esses tres elementos - a politica keynesiana, os
pactos sociais de guerra e 0 crescimento da administra~ao federal atraves dos programas econornicos e sociais -, foi tudo
isso que constituiu 0 adversano, 0 a1vo do pensamento neoliberal, que foi aquilo em que ele se apoiou ou a que ele se
opos, para se formar e para se desenvolver.Voces estao vendo
que esse contexto imediato e evidentemente do mesmo tipo
daquele que encontramos, por exemplo, na Fran~a, onde 0
neoliberalismo tambem se definiu por oposi~ao a Frente Pepular", as politicas keynesianas do pas-guerra tel a planifica~ao.
Penso no entanto que entre esse neoliberalismo a europeia e esse neoliberalismo aamericana hci certa numero
de diferen~as maci~as. Elas tambem, como sabemos, saltam aos olhos. Vou simplesmente recorda-las. Primeiro, 0
liberalismo americano, no momenta em que se formou historicamente, isto e, bern ceda, ja no seculo XVIII, nao se
apresentou como na Fran~a a titulo de principio moderador
em rela~ao a uma razao de Estado preexistente, pois sao precisamente, ao contrano, reivindica~6es de tipo liberal, reivindica~6es essencialmente econornicas alias, que foram 0 ponto de partida histarico da forma~ao da independencia dos
Estados Unidos"'. au seja, 0 liberalismo desempenhou nos Estados Unidos, no periodo da guerra de Independencia, mais
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ou menos 0 mesmo papel, ou urn papel relativamente analogo ao que 0 liberalismo desempenhou na A1emanha em
1948. Foi a titulo de principio fundador e legitimador do Estado que 0 liberalismo foi convocado. Nao e 0 Estado que se
autolimita pelo liberalismo, e a exigencia de urn liberalismo
que se toma fundador de Estado. [SSG, creio eu, e urn dos
tra~os do liberalismo americano.
Segundo, 0 liberalismo americana nao parou de estar,
e claro, no amago de todos os debates politicos dos Estados
Unidos por dois seculos, quer se trate da politica economica, do protecionismo, do problema do ouro e da prata, do
bimetalismo; quer se trate do problema da escravidao; quer
se trate do problema do estatuto e do funcionamento da institui~ao judiciana; quer se trate da rela~ao entre os individuos
e os diferentes Estados, entre os diferentes Estados e 0 Estado federal. Podemos dizer que a questao do liberalismo
foi 0 elemento recorrente de toda a discussao e de todas as
op~oes politicas dos Estados Unidos. Digamos, se voces quiserem, que enquanto na Europa os elementos recorrentes do
debate politico no seculo XIX foram, ou a unidade da na~ao,
ou sua independencia, ou 0 Estado de direito, nos Estados
Unidos foi 0 liberalismo.
Enfim, terceiro, em

rela~a.o

a esse fundo perrnanente

do debate liberal, 0 nao-liberalismo - quero dizer, essas politicas intervencionistas, seja uma economia de tipo keynesiano, sejam as

programa~6es,

as programas economicos

ou socials - se apresentou, principalmente a partir do meado
do seculo XX como urn corpo estranho, elemento amea~ador
tanto na medida em que se tratava de introduzir objetivos
que poderiamos dizer socializantes, como na medida em que
se tratava tambem de assentar intemamente as bases de urn
Estado imperialista e militar, de tal sorte que a cntica desse
nao-liberalismo pode encontrar uma dupla ancoragem: a
direita, em nome precisamente de uma tradi~ao liberal historica e economicamente hostil a tudo 0 que pode soar socialista; e a esquerda, na medida em que se tratava de fazer
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nao apenas a critica mas tambern travar a luta cotidiana con-

tra 0 desenvolvimento de urn Estado imperialista e militar.
Donde 0 equivoco, 0 que parece ser, [para] voces, urn equivoca nesse neoliberalismo americana, pais nos 0 vemos
aplicado, reativado, tanto adireita como aesquerda.

Em todo caso, creio que podemos dizer 0 seguinte: por
todas essas razoes historicas totalmente banais que acabo
de evocar, 0 liberalismo americana nao e - como e na Fran~a
destes dias, como ainda era na Alemanha no imediato p6s-

guerra - simplesmente uma op~ao economica e politica
formada e formulada pelos govemantes ou no meio governamental. 0 liberalismo, nos Estados Unidos, e toda uma
maneira de ser e de pensar. Eurn tipo de rela~ao entre govemantes e govemados, muito mais que uma tecnica dos

govemantes em rela~ao aos govemados. Digamos, se preferirem, que, enquanto num pais como a Fran~a 0 contencioso dos individuos em rela~ao ao Estado gira em tomo do
problema do servi~o e do servi~o publico, 0 contencioso nos
[Estados Unidos] entre os individuos e 0 govemo adquire ao
contrano 0 aspecto do problema das liberdades. Epor isso que
eu ereie que 0 liberalismo americana, atualmente, nae se
apresenta apenas, nao se apresenta tanto como uma alter-

nativa politica, mas digamos que e uma especie de reivindica~ao global, multiforme, ambigua, com ancoragem a direita
e aesquerda. Etambem uma especie de foco utopico sempre
reativado. Etambem urn metoda de pensamento, uma grade
de analise economica e sociologica.Vou me referir a alguem
que nao e exatamente urn americana, pais e urn austriaco
de que falamos varias vezes, mas foi para a [nglaterra e
para os Estados Unidos antes de voltar para a A1emanha.
EHayek, que dizia, ha alguns anos: precisamos de urn liberalismo que seja urn pensamento vivo. 0 liberalismo sempre
deixou por conta dos socialistas 0 cuidado de fabricar utopias, e foi a essa atividade utopica ou utopizante que 0 socialismo deveu muito do seu vigor e do seu dinamismo historico. Pois bern, 0 liberalismo tambem necessita de utopia.
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Cabe-nos fazer utopias liberais, cabe-nos pensar no modo
do liberalismo, em vez de apresentar 0 liberalismo como uma
altemativa tecnica de govemo". 0 liberalismo como estilo geral de pensamento, de analise e de imagina,ao.
Eis, se voces quiserem, alguns tra,os gerais, por alto,
que talvez pennitam distinguir um pouco 0 neoliberalismo
americana desse neoliberalismo que vimos ser aplicado na
Alemanha e na Fran,a. E precisamente por esse vies do
modo de pensamento, do estilo de analise, da grade de decifra,ao historica e sociologica, e por ai que gostaria de par
a nu certos aspectos do neoliberalismo americano, dado
que nao tenho a menor vontade nem a possibilidade de estuda-Io em todas as suas dirnens6es. Costaria em particular de tomar dois elementos que sao ao mesmo tempo metodos de analise e tipos de programa,ao e me parecem interessantes nessa concepc;ao neoliberal americana: primeiro,
a teoria do capital humane e, segundo, por raz6es que voces
imaginam, claro, 0 programa da analise da criminalidade e
da delinquencia.
Primeiro, a teoria do capital humano 12 • 0 interesse, ereia,
dessa teoria do capital humano esta no seguinte: e que essa
teoria representa dois processos, um que poderiamos chamar de incursao da analise economica num campo ate entao
inexplorado e, segundo, a partir dai e a partir dessa incursao, a possibilidade de reinterpretar em tennos economicos
e em termos estritamente economicos todo urn campo que,
ate entao, poclia ser considerado, e era de fato considerado,
nao-economico.
Primeiro, uma incursao da analise economica dentro,
de certa fonna, do seu proprio campo, mas num ponto em
que, precisamente, ela tinha ficado bloqueada ou, em todo
caso, sllspensa. De fatc, as neoliberais americanos dizem 0
seguinte: eestranho, a economia politica classica sempre indicou, e indicou solenemente, que a produ,ao de bens depenclia de tres fatores: a terra, 0 capital e 0 trabalho. Ora, dizem eles, 0 trabalho sempre pennaneceu inexplorado. Ele
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foi, de certo modo, a pagina em branco na qual os economistas nao escreveram nada. Claro, pode-se dizer que a economia de Adam Smith come,a por uma reflexao sobre 0 trabalho, na meclida em que e a divisao do trabalho e sua especifica,ao que constituiram, para Adam Smith, a chave a
partir da qual ele pode constituir sua analise economica"Mas it parte essa especie de primeira incursao, de primeira
abertura, e desde esse momento, a economia politica classica nunca analisou 0 trabalho propriamente, ou antes, empenhou-se em neutraliza-lo, e em neutraliza-lo restringindo-o exclusivamente ao fator tempo. Foi 0 que fez Ricardo
quando, querendo analisar 0 que era 0 aumento do trabalho,
o fator trabalho, nunca definiu esse aumento senao de maneira quantitativa e segundo a variavel temporal. Vale clizer
que ele considerou que 0 aumento do trabalho ou a mudan,a, 0 crescimento do fator trabalho nao poclia ser nada
mais que a presen,a no mercado de um numero adicional
de trabalhadores, ou seja, de novo, a possibilidade de utilizar mais horas de trabalho postas assim it clisposi<;ao do capital". Neutraliza<;ao, por conseguinte, da propria natureza
do trabalho, em beneficio exclusivo dessa variavel quantitativa de horas de trabalho e de tempo de trabalho, e dessa
redu<;ao ricardiana do problema do trabalho it simples analise da variavel quantitativa de tempo - disso, no fundo, a
economia classica nunca saiu 15 . E, aflnal de ccntas, existe em
Keynes uma analise do trabalho, ou melhor, uma nao-analise do trabalho, que nao e tao cliferente, que nao etao mais
elaborada do que a nao-analise do proprio Ricardo, pois 0
que e 0 trabalho para Keynes? Eum fator de produ,ao, um
fator produtor, mas que e em si passivo e nao encontra emprego, nao encontra atividade, atualidade, a nao ser gra<;as
a certa taxa de investimento, contanto que esta seja evidentemente bem elevada'''. 0 problema dos neoliberais, a partir dessa critica que fazem da economia classica e da analise do trabalho na economia classica, e, no fundo, tentar
reintroduzir 0 trabalho no campo da analise economica. Foi
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o que tentOll fazer certa numero deles, senda 0 primeiro
Theodore Schultz", que, no correr dos anos 1950-60, publicou urn certo numero de artigos cujo inventano se encontra
num livro publicado em 1971 chamado Investment in Human
Capital 111 • Gary Becker19 publicou, mais ou menos nos mes-

mos anos, urn livro com

0

mesma tltulo 20, e voces tern urn

terceiro texto que e bastante fundamental e mais concreto,
mais preciso do que os outros, que e 0 de Mincer" sobre a
escola e 0 salano, publicado em 1975".
Para clizer a verdade, essa critica que 0 neoliberalismo
faz economia cl<issica, de esquecer 0 trabalho e nunca te-lo
feito passar pelo filtro da analise economica, essa cutica pode
parecer estranha quando se pensa afinal de contas que, ainda que seja verdade que Ricardo reduziu inteiramente a
analise do trabalho a analise da variavel quantitativa do
tempo, ha em compensa~aoalguem que se chama Marx e...
etc. Born. Os neoliberais praticamente nao discutem nunca
com Marx por razoes que talvez possamos ver como sendo
as do esnobismo economica, pouca irnporta. Mas ereie que,
se eles se dessem ao trabalho de cliscutir com Marx, e facil
imaginar 0 que poderiam dizer a [prop6sito da] analise de
Marx. Eles diriam: e verdade que Marx faz do trabalho, no fundo, 0 eixo, urn dos eixos essenciais cia sua amilise. Mas 0 que
faz Marx quando analisa 0 trabalho? Ele mostra que 0 operano vende 0 que? Nao seu trabalho, mas sua for~a de trabalho. Ele vende a sua for~a de trabalho por certo tempo, e
isso em troca de urn salario estabelecido a partir de certa situa~ao de mercado que corresponde ao equilibrio entre a
oferta e a procura de for~a de trabalho. E 0 trabalho que 0
operano faz e urn trabalho que cria valor, parte do quallhe
e extorquido. Nesse processo Marx enxerga evidentemente
a pr6pria mecanica ou a pr6pria l6gica do capitalismo, 16gica que consiste em que? Pois bern, no seguinte: 0 trabalho,

a

por tudo isso, e "abstrato"*, ista e, 0 trabalho concreto trans... Entre aspas no rnanuscrito.
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formado em for~a de trabalho, medido pelo tempo, posta
no mercado e retribuido como salario nao e 0 trabalho concreto; e urn trabalho que esta, ao contrano, amputado de toda
a sua realidade humana, de todas as suas variaveis qualitativas, e justamente - e bern isso, de fate, 0 que Marx mostra - a mecanica economica do capitalismo, a 16gica do capital s6 retem do trabalho a for~a e 0 tempo. Faz dele urn produto mercantil e s6 retem seus efeitos de valor produzido.
Ora, clizem os neoliberais - e e justamente ai que a analise deles se separaria da critica feita por Marx -, essa "abstra~ao" *, para Marx, e culpa de quem? Eculpa do pr6prio capitalismo. Ela e culpa da 16gica do capital e da sua realidade
hist6rica. Ao passo que os neoliberais dizem: essa abstra~ao
do trabalho, que efetivamente s6 aparece atraves da variavel
tempo, ela nao e obra do capitalismo real, [mas] da teoria
economica que foi feita da produ~ao capitalista. A abstra~ao
nao vern da mecanica real dos processos economicos, ela
vern da maneira como foi pensada na economia classica. E
e precisamente porque a economia classica nao foi capaz de
se encarregar da analise do trabalho em sua especifica~ao
concreta e em suas modula~oes qualitativas, e precisamente porque ela deixou essa pagina em branco, essa lacuna,
esse vazio em sua teoria, que precipitaram sobre 0 trabalho
toda uma filosofia, toda uma antropologia, toda uma politica de que Marx e precisamente 0 representante. Por conseguinte, 0 que M que fazer nao e em absoluto continuar a
cutica de certo modo realista de Marx, criticando 0 capitalismo real por ter abstrafdo a realidade do trabalho; e preciso fazer uma critica teorica da maneira como, no discurso
economico, 0 pr6prio trabalho apareceu como abstrato. E,
dizem os neoliberais, se os economistas veem 0 trabalho de
maneira tao abstrata, se eles deixam escapar a especifica~ao,
as modula~6es qualitativas e os efeitos economicos dessas
modula~oes qualitativas, e, no fundo, porque os economis,. Entre aspas no manuscrito.
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0

objeto da economia senao

como processos - do capital, do investimento, da maquina,
do produto, etc.
Ora, creio que e aqui que M que reinserir as amilises
neoliberais em seu contexto geral. 0 que, afinal, e a muta~ao epistemol6gica essencial dessas analises neoliberais e
que elas pretendem mudar 0 que havia constituido de fato
o objeto, 0 dominio de objetos, 0 campo de referencia geral
da analise economica. Praticamente, a amilise economica

de Adam Smith, ate 0 inicio do seculo xx, tinha, como objeto, grosso modo, 0 estudo dos mecanismos de produ~ao,
dos mecanismos de troca e dos fatos de consumo no interior de uma estrutura social dada, com as interferencias
desses tres mecanismos. Ora, para as neoliberais, a analise

economica cleve consistir, naD no estudo desses mecanismos, mas no estudo da natureza e das conseqtiencias do
que chamam de op~6es substituiveis, isto e, 0 estudo e a
analise da maneira como sao alocados recursos raros para
fins que sao concorrentes, ista

e, para fins que sao altema-

tivos, que nao podem se superpor uns aos outros". Em outras palavras, tern-se recursos raros, tern-se, para a utilizas:ao

eventual desses recursos raros, nao urn 56 fim ou fins que
sao cumulativos, mas fins entre os quais

e preciso optar, e a

analise economica deve ter por ponto de partida e por quadro geral de referencia 0 estudo da maneira como os individuos fazem a aloca~ao desses recursos raros para fins que
sao fins altemativos.
Eles adotam, ou antes, aplicam uma defini~ao de objeto
economico que havia sido proposta em 1930 ou 1932, nao
me lembro mais, por Robbins", que, pelo menDs desse ponto de vista, tambem pode passar por urn dos fundadores da
doutrina economica neoliberaI: "A economia e a ciencia do
comportamento humano, a ciencia do comportamento humana como uma relas:ao entre fins e meios raros que tern

usos mutuamente excludentes."" Voces veem que essa defini~ao da economia the prop6e como tarefa, nao a analise de
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urn mecanismo relacional entre coisas ou processos, do genero capital, investimento, prodw;ao, em que, nesse momenta,

o trabalho se encontra de fato inserido somente a titulo de
engrenagem; ela the da por tarefa a analise de urn comportamento humano e da racionalidade intema desse comportamento humano. 0 que a analise deve tentar esclarecer equal
cakulo, que alias pode ser despropositado, pode ser cego,
que pode ser insuficiente, mas qual calculo fez que, dados
certos recursos raros, urn individuo ou individuos tenham

decidido atribui-los a este fim e nao aquele. A economia ja
nao e, portanto, a analise da 16gica hist6rica de ~rocesso" e
a analise da racionalidade intema, da programa~ao estrate,.
,
gica da atividade dos individu?s..
E, com isso,

0

que querera dlzer fazer a analIse econo-

mica do trabalho, 0 que querera dizer reinserir 0 trabalho
na analise economica? Nao: saber onde 0 trabalho se situa
entre, digamos, 0 capital e a produ~ao. 0 problema da reintrodu~ao do trabalho no campo da analise economica nao
consiste em se perguntar a quanto se compra 0 trabalho, ou
o que e que ele produz tecnicamente, ou qual valor 0 trabalho acrescenta. 0 problema fundamental, essencial, em
todo caso primeiro, que se colocara a partir do momento
em que se pretendera fazer a analise do trabalho em termos
economicos sera saber como quem trabalha utiliza os re-

cursos de que disp6e. Ou seja, sera necessario, para introduzir

0

trabalho no campo da analise econ6mica, situar-se

do ponto de vista de quem trabalha; sera preciso estudar 0
trabalho como conduta economica, como conduta economica praticada, aplicada, racionalizada, cakulada por quem
trabalha. 0 que e trabalhar, para quem trabalha, e a que SIStema de op~ao, a que sistema de racionalidade essa atividade
de trabalho obedece? E, com isso, se podera ver, a partir
dessa grade que projeta sobre a atividade de trabalho urn
principio de racionalidade estrategica, em que e como as diferenc;as qualitativas de trabalho podem ter urn efelto de tipo
economico. Situar-se, portanto, do ponto de vista do traba-
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!hador e fazer, pela primeira vez, que 0 trabalhador seja na
analise economica nao urn objeto, 0 objeto de uma oferta e
de uma procura na forma de fon;a de trabalho, mas urn sujeito econornico ativo.
Pais bern, a partir dessa tarefa, como

e que eles fazem?

Alguem como Schultz, alguem como Becker diz: no fundo,
por que e que as pessaas trabalham? Trabalham, e claro, para
ter urn salano. Ora, 0 que e urn salano? Urn salano e simplesmente uma renda. Do ponto de vista do trabalhador, 0 salano nao e 0 pre<;o de venda da sua for<;a de trabalho, e urna
renda. E entao os neoliberais americanos se referem a ve!ha
defini<;ao, que data do inicio do seculo XX, de Irving Fisher",
que dizia: 0 que e uma renda? Como se pode definir uma
renda? Uma renda e simplesmente 0 produto ou 0 rendimenta de urn capital. E, inversamente, chamar-se-a "capi-

tal" tudo 0 que pode ser, de uma maneira ou de outra, uma
fonte de renda futura". Por conseguinte, a partir dai, se se
admite que 0 salano e uma renda, 0 salano e portanto a
renda de urn capital. Ora, qual e 0 capital de que 0 sa1<irio e
a renda? Pois bern, e 0 conjunto de todos os fatores fisicos
e psicol6gicos que tomam urna pessoa capaz de ganhar este
ou aquele salario, de sorte que, visto do lado do trabalhador, 0 trabalho nao e uma mercadoria reduzida por abstra<;ao a for<;a de trabalho e ao tempo [durante] 0 qual ela e
utilizada. Decomposto do ponto de vista do trabalhador, em
termos economicos, 0 trabalho comporta urn capital, isto e,
uma aptidao, uma cornpetencia; como eles dizem:

e uma

"maquina"2K, E, por Dutro lade, e uma renda, isto e, urn salario ou, melhor ainda, urn conjunto de salarios; como eles
dizem: urn fluxo de salarios".
Essa decomposi<;ao do trabalho em capital e renda induz, evidentemente, cefta numero de conseqiiencias irnportantes. Em primeiro lugar, sendo 0 capital assim definido como 0 que toma possivel uma renda futura, renda essa
que e 0 salario, voces veem que se trata de urn capital que
e praticamente indissociavel de quem 0 detem. E, nessa me-
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dida, nao e urn capital como os outros. A aptidao a trabalhar, a competencia, 0 poder fazer alguma coisa, tudo isso
nao pode ser separado de quem e competente e pode fazer
essa coisa. Em outras palavras, a competencia do trabalhador euma maquina, sim, mas uma maquina que naD se pode
separar do pr6prio trabalhador, 0 que nao quer dizer exata-

mente, como a cntica economica, ou sociologica, ou psico16gica dizia tradicionalmente, que 0 capitalismo transforma 0
trabalhador em maquina e, par conseguinte, 0 aliena. Deve-se
considerar que a competencia que forma urn todo com 0 trabalhador e, de certo modo, 0 lado pelo qual 0 trabalhador e
uma maquina, mas uma maquina entendida no sentido positivo, pois e urna maquina que vai produzir* fluxos de renda.
Fluxos de renda, e naD renda, porgue a IDaquina constitufda pela competencia do trabalhador nao e, de certo modo,
vendida casualmente no mercado de trabalho por certo salano. Na verdade, essa maquina tern sua dura<;ao de vida, sua
dura<;ao de utilizabilidade, tern sua obsolescencia, tern seu
envelhecimento. De modo que se deve considerar que a maquina constituida pela competencia do trabalhador, a maquina constituida, digamos, por competencia e trabalhador individualmente ligados vai, ao longo de urn periodo de tempo,
ser remunerada por uma serie de salanos que, para tamar 0
caso mais simples, VaG come~ar sendo salanos relativamente

baixos no momenta em que a maquina come<;a a ser utilizada, depois VaG aumentar, depois VaG diminuir com a ob-

solescencia da pr6pria maquina ou 0 envelhecimento do
trabalhador na medida em que ele e uma maquina. Portanto
ha que considerar 0 conjunto como urn complexo maquinai
fluxo, dizem os neo-economistas - tudo isso esta em Schultz'",
nao

e? -, e portanto urn conjunto maquina-fluxo, e voces

veem que estamos aqui no antipoda de uma concep<;ao da
for,a de traba!ho que deveria se vender a pre<;o de merca* M. Foucault acrescenta: e vai produzir algo que sao
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e

parceiro da troca. 0 homo oeconomicus e urn ernpresano, e

uma concep,ao da for,a de trabalho, e uma concep,ao do
capital-competencia, que recebe, em fun,ao de variaveis diversas, certa renda que e urn salano, uma renda-saliuio, de
sorte que e 0 proprio trabalhador que aparece como uma
especie de empresa para si mesma. Ternos aqui, como veem,
levado ao extremo, esse elemento que ja lhes assinalei no
neoliberalismo alemao e ate certo ponto no neoliberalismo
frances, a ideia de que a analise economica deve encontrar
como elemento de base dessas decifra,oes, nao tanto 0 in-

urn empresano de sl mesmo. Essa coisa e tao verdadeira que,
praticarnente, 0 objeto de todas as analises que fazem os

dividua, nao tanto processos ou mecanismos, mas ernpre-

Becker diz: nao se deve acreditar que 0 consumo consiste
simplesmente em ser, num processo de troca, alguem que
compra e faz uma troca monetana para obter um certo mimero de produtos. 0 homem do consumo nao e um dos
termos da troca. 0 homem do consumo, na medida em que
consome, e um produtor. Produz 0 que? Pois bem, produz
simplesmente sua propria satisfa,ao". E deve-se considerar
o consumo como uma atividade empresarial pela qual 0 individuo, a partir de certo capital de que disp6e, vai produzir
urna coisa que vai ser sua propria satisfa,ao. E, por conseguinte, a teoria, a analise classica e mil vezes repisada daquele que e consumidor, por um lado, mas e produtor e, na
medida em que e produtor de um lado e consumidor de outro, esta de certo modo dividido em rela,ao a si mesmo, todas as analises sociologicas (porque elas nunca foram economicas) do consumo de massa, da sociedade de consumo,
etc., tudo isso nao funciona e nao vale nada em rela,ao ao
que seria uma analise do consumo nos termos neoliberais
da atividade de produ,ao. E portanto uma mudan,a completa na concep,ao do homo oeconomicus, ainda que haja efe-

do a urn capital que seria investido numa empresa. Nao

sas. Vma economia feita de unidades-empresas, uma sociedade feita de unidades-empresas: e isso que e, ao mesmo
tempo, 0 principio de decifra,ao ligado ao liberalismo e sua
programa,ao para a racionaliza,ao tanto de uma sociedade
como de uma economia.

Direi que em certo sentido, e e 0 que se diz tradicionalmente, 0 neoliberalismo aparece nessas condi,oes como
a retorno ao homo oeconomicus. Everdade, mas, como voces
veem, ele a

e com urn deslocamento considenivel, pais, na

concep,ao classica do homo oeconomicus, esse homem economico

e 0 que? Pais bern, e 0 homem da traea, e 0 parcei-

ro, e um dos dois parceiros no processo de troca. E esse

homo oeconomicus parceiro da traea implica, evidentemente,
uma analise do que ele e, uma decomposi,ao dos seus comportamentos e maneiras de fazer em termos de utilidade,
que se referem, e claro, a uma problematica das necessidades, ja que e a partir dessas necessidades que podera ser caracterizada ou definida, ou em todo caso podera ser fundada, uma utilidade que trara 0 processo de troca. Homo oeconomicus como parceiro da troca, teoria da utilidade a partir
de uma problematica das necessidades: e isso que caracteriza a concep,ao classica do homo oeconomicus.
No neoliberalismo - e ele nao esconde, ele proclarna
iSBa -, tambem vai-se encontrar uma teoria do homo oecono-

mieus, mas 0 homo oeconomicus, aqui, nao e em absoluto urn

neoliberais sera substituir, a cada instante, 0 homo oeconomicus parceiro da troca por urn homo oeconomicus ernpresa-

rio de si mesmo, sendo ele proprio seu capital, sendo para si
mesmo seu produtor, sendo para si mesmo a fonte de [sua]
renda. Nao vou lhes falar a esse respeito, porque seria longo demais, mas voces tem em Gary Becker, justamente,
toda uma teoria interessantissirna do consurno~l, em que

tivamente urn retorno aideia de urn homo oeconomicus como

grade de analise da atividade economica.
Logo, chega-se aideia de que 0 salano nao e nada mais
que a remunera,ao, que a renda atribuida a certo capital,
capital esse que vai ser charnado de capital humano na medida em que, justamente, a competencia-maquina de que
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ele 10 a renda nao pode ser dissociada do individuo humano que 10 seu portador". Entao, de que 10 composto esse capital? .E aqui q~e essa reintrodue;ao do trabalho no campo
da analise econormca vai permitir passar agora, por uma especie de acelera<;ao ou de extensao, a analise economica de
elementos que, ate entao, haviam the escapado totalmente.
Em outras palavras, os neoliberais dizem: 0 trabalho fazia
parte de pleno direito da anaJise economica, mas a analise
economica classica, tal como havia sido conduzida, nao era
capaz de tomar a si esse elemento, 0 trabalho. Bern, n6s 0
fazemos. E a partir do momento em que eles 0 fazem, e 0 fazem nos termos que acabo de !hes dizer, a partir desse momenta eles sao levados a estudar a maneira como se constitui e se acumula esse capital humano, e isso lhes possibilita aplicar anaJises economicas a campos e a areas que sao
totalmente novos.
Esse capital humano 10 composto de que? Pois bern, ele
10 composto, dizem eles, de elementos que sao elementos
inatos e de outros que sao elementos adquiridos~. Falemos
dos elementos inatos. Ha as que podem ser chamados de
hereditanos e outros que sao simplesmente inatos. Diferen<;as que sao bern conhecidas, 10 claro, de qualquer um que tenha 0 mais vago vemiz de biologia. Sobre esse problema dos
elementos hereditanos do capital humano, nao creio que
haJa atualmente estudos feitos, mas ve-se muito bern como
eles poderiam ser feitos, e sobretudo ve-se muito bern, atrayeS de um certo numero de inquietudes, de preocupa<;6es, de
problemas, etc., como esta nascendo urna caisa que poderia
ser, confanne a preferentia, interessante ou inquietante. De
fato, nas anaJises, eu ia dizendo classicas, desses neoliberais,
nas anaJises de Schultz ou de Becker, por exemplo, diz-se
claramente que a constitui<;ao do capital humano nao tern
interesse e s6 se toma pertinente para os economistas na
medida em que esse capital se constitui gra<;as a utiliza<;ao de
recursos raros, recursos raros esses cujo usa seria alternativo
para urn fim dado. Ora, 10 evidente que nao temos de pa-
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gar para ter 0 corpo que temos, ou que nao temos de pagar
para ter 0 equipamento genetico que 10 0 nosso. [SSG tudo nao
custa nada. Bern, nao custa nada - sera mesmo? Podemos
muito bern imaginar uma coisa dessas acontecendo (0 que
estoll fazendo nem chega a ser fic<;ao cientifica, e uma especie de problematica que esta se tomando corrente agora).
De fato, a genetica atual mostra muito bern que um numero de elementos muito mais consideravel do que se podia imaginar ate hoje [10] condicionado pelo equipamento
genetico que recebemos dos nossos ascendentes. Ela possibilita, em particular, estabelecer para urn individuo dado,
qualquer que seja ele, as probabilidades de contrair este ou
aquele tipo de doen<;a, numa idade dada, num periodo dado
da vida au de uma maneira totalmente banal num momento qualquer da vida. Em outras palavras, um dos interesses
atuais da aplica<;ao da genetica as popula<;6es humanas 10
possibilitar reconhecer os individuos de risco e 0 tipo de risco que as individuos correm ao longo da sua existencia. Voces me dirao: tambem nesse caso nao podemos fazer nada,
nossos pais nos fizeram assim. Sim, claro, mas, a partir do
momenta em que se pode estabelecer quais sao os individuos de risco e quais sao as riscos para que a uniao de individuos de risco produza urn individuo que tera esta ou
aquela caracteristica quanto ao risco de que sera portador,
pode-se perfeitamente imaginar 0 seguinte: que os bons equipamentos geneticos - isto 10, [os] que poderao produzir individuos de baixo risco ou cujo grau de risco nao sera nocivo, nem para eles, nero para os seus, nero para a sociedade-,
esses bons equipamentos geneticos vao se tomar certamente uma caisa rara, e na medida em que sera uma caisa rara
poderao perfeitamente [entrar], e sera perfeitamente normal
que entrern, em circuitos ou em calculos economicos, isto e,
em op<;6es altemativas. Em termos claros, isso querera dizer que, dado 0 meu equipamento genetico, se eu quiser ter
urn descendente cujo equipamento genetico seja pelo menos tao bom quanto 0 meu ou tanto quanto possivel melhor,
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terei mesmo assim de encontrar para me casar alguem cujo
equipamento genetico tambem seja bom. Voces veem muito bem como 0 mecanismo da prodw;ao dos individuos, a
prodw;ao dos filhos, pode se encaixar em toda uma problematica economica e social a partir desse problema da raridade dos bons equipamentos geneticos. E, se voces quiserem ter um filho cujo capital humano, entendido simplesmente em termos de elementos inatos e de elementos hereditfuios, seja elevado, fica claro que sera necessario, da
parte de voces, todo um investimento, isto e, ter trabalhado
suficientemente, ter renda suficiente, ter uma condi<;ao social tal que lhes permitira tomar por conjuge, ou por co-produtor desse futuro capital humano, alguem cujo capital tambem seja importante. Nao !hes digo isso, em absoluto, no limite da brincadeira; e simplesmente uma forma de pensar
ou uma forma de problematica que esta atualmente em estado de emulsao".
Quero dizer 0 seguinte: embora 0 problema da genetica suscite atualmente tanta inquieta<;ao, nao creio ser uti!
ou interessante recodificar essa inquieta<;ao a prop6sito da
genetica nos termos tradicionais do racismo. Se se quiser
apreender 0 que ha de politicamente pertinente no atual desenvolvimento da genetica, deve-se tentar apreender as suas
implica<;oes no nivel da pr6pria atualidade, com os problemas reais que coloca. E, a partir do momento em que uma
sociedade se coloca 0 problema da melhoria do seu capital
humano em geral, nao e possivel que 0 problema do controIe, da filtragem, da melhoria do capital humano dos individuos, em fun<;ao, e claro, das unioes e das procria<;6es que
dai decorrerao, nao seja posto e discutido. E portanto em
termos de constitui<;ao, de crescimento, de acumula<;ao e de
me!horia do capital humano que se coloca 0 problema politico da utiliza<;ao da genetica. Os efeitos, digamos, racistas
da genetica sao certamente uma coisa que se deve temer e
que estao longe de estar superados. Nao me parece ser esse
o debate politico maior atualmente.
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Bem, deixemos isso de lado, isto e, esse problema do
investimento e da op<;ao custosa da constitui<;ao de um capital humano genetico. Claro, e muito mais do lado do adquiride, ou seja, da constitui<;ao rnais ou menos voluntfuia de
urn capital humane no cursa da vida dos individuos, que se
colocam todos os problemas e que novos tipos de analise
sao apresentados pelos neoliberais. Formar capital humano, formar portanto essas especies de competencia-maquina que VaG produzir renda, ou melhor, que VaG ser remuneradas por renda, quer dizer 0 que? Quer dizer, e claro, fazer
o que se chama de investimentos educacionais'''. Na verdade, nao se esperaram os neoliberais para medir certos efeitos
desses investimentos educacionais, quer se trate da instru<;ao
propriamente dita, quer se trate da forma<;ao profissional,
etc. Mas os neoliberais observam que, na verdade, 0 que se
deve chamar de investimento educacional, em todo caso os
elementos que entram na constitui<;ao de um capital humano, sao muito mais amplos, muito roais numerosos do que
o simples aprendizado escolar ou que 0 simples aprendizado profissionaP7, Esse investimento, 0 que vai formar uma
competencia-maquina, sera constituido de que? Sabe-se experimentalmente, sabe-se por observa<;ao, que ele e constituido, por exemplo, pelo tempo que os pais consagram aos
seus filhos fora das simples atividades educacionais propriamente ditas. Sabe-se perfeitamente que 0 numero de
horas que uma mae de farrulia passa ao lado do filho, quando ele ainda esta no ber<;o, vai ser importantissimo para a
constitui<;ao de uma competencia-maquina, ou se voces quiserem para a constitui<;ao de um capital humano, e que a
crian<;a sera muito mais adaptclvel se, efetivamente, sellS
pais ou sua mae the consagraram tantas horas do que se lhe
consagraram muito menos horas. Ou seja, 0 simples tempo
de cria<;ao, 0 simples tempo de afeto consagrado pelos pais
a seus filhos, deve poder ser analisado em termos de investimento capaz de constituir um capital humano. Tempo passado, cuidados proporcionados, 0 nivel de cultura dos pais
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tambem - porque se sabe muito bern, justamente, que, para
urn mesmo tempo passado, pais cultos vao formar urn capital humano, para a crian<;a, muito mais elevado do que se
nao tiverem 0 mesmo myel de cultura -, 0 conjunto dos estimulos culturais recebidos por uma crian<;a: tudo isso vai
constituir elementos capazes de formar urn capital humano. Ou seja, vai se chegar assim a toda uma analise ambiental, como dizem as arnericanos, da vida da crian~a, que vai
poder ser calculada e, ate certo ponto, quantificada, em todo
caso, que vai poder ser medida em termos de possibilidades
de investirnento em capital humano. 0 que vai produzir capital hurnano no ambiente da crian<;a? Em que este ou aqueIe tipo de estimulo, esta ou aquela forma de vida, esta ou
aquela rela<;ao com os pais, os adultos, os outros, em que tudo
isso vai poder se cristalizar em capital humano? Bern, como
teriamos de ir longe, vou passar por cima desse problema.
Poder-se-ia fazer igualmente a analise dos cuidados medicos
e, de modo geral, de todas as atividades relativas a saude
dos individuos, que aparecem assim como elementos a partir dos quais 0 capital humano poder;; primeiro ser melhorado, segundo ser conservado e utilizado pelo maior tempo
possive!. Enecessario portanto repensar todos os problemas.
Em_todo cas?, podem-se repensar todos os problemas da prote<;ao da saude, todos os problemas da higiene publica em
elementos capazes ou nao de melhorar 0 capital hurnano.
Epreciso contar tambem, nos elementos constitutivos
do capital humano, a mobilidade, isto e, a capacidade de urn
mdlVlduo se deslocar e, em particular, a migra<;ao'". Porque,
de urn lado, a migra<;ao representa evidentemente urn custo,
ja que 0 individuo deslocado, durante 0 tempo em que se desloca, vai ficar sem ganhar dinheiro, vai haver urn custo material mas tambem urn custo psicol6gico da instala<;ao do
individuo em seu novo meio. Vai haver tambem, pelo menos, urn prejuizo no fato de que 0 periodo de adapta<;ao do
individuo sem duvida nao vai the permitir receber as remunera<;6es que ele obtinha antes, ou as que obtera em segui-

AUlA DE 14 DE MARC;:O DE 1979

317

da quando estiver adaptado. Enfim, todos esses elementos
negativos mostram que a migra<;ao e urn custo, que tern 0
que por fun<;ao? Obter uma melhoria da posi<;ao, da remunera\ao, etc., ista e, e urn investirnento. A migra~ao e urn
investimento, 0 rnigrante e urn investidor. Ele e empresario
de si mesmo, que faz urn certo numero de despesas de investimento para obter certa melhoria. A mobilidade de uma
popula<;ao e a capacidade que ela tern de fazer op<;6es de mObilidade, que sao op<;6es de investimento para obter uma
melhoria na renda, tudo isso permite reintroduzir esses fenomenos, nao como puros e simples efeitos de mecanismos
economicos que superariam os individuos e, de certo modo,
os ligariam a uma imensa maquina que eles nao dominariam; permite analisar todos esses comportamentos em termos de empreendirnento individual, de empreendimento
de si mesma com investimentos e renda.
Voces me dirao: que interesse tern todas essas anaJises?
As conota<;6es politicas imediatas voces percebem, nao e
necessaria sem dlivida insistir mais nelas. Se 56 houvesse
esse produto politico lateral, sem duvida seria possivel varref com urn gesto esse genera de anaIises QU, em todo caso,
praticar em rela<;ao a elas a pura e simples atividade de denunda. Mas creio que isso seria ao mesma tempo errado e
perigoso. De fato, esse genero de analises possibilita primeiro revisar urn pouco certo numero de fenomenos que haviam sido identificados desde havia urn certo tempo, desde
o fim do seculo XIX, e aos quais nao se tinha dado exatamente 0 estatuto suficiente. Era 0 problema do progresso
tecnico ou do que Schumpeter chamava de "inova<;ao"".
Schumpeter - ele nao foi 0 primeiro, alias, vamos simplesmente centrar as coisas nele - havia observado que, contrariamente as previs6es que Marx e, alias, a economia classica
de uma maneira geral tinham formulado, a baixa tendencial
da taxa de lucro era efetivamente e permanentemente corrigida. Essa corre<;ao da baixa tendencial da taxa de lucro tinha, como voces sabem, uma interpreta<;ao dada pela dou-
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Irina do imperialismo, como a de Rosa Luxemburgo'". A analise de Schumpeter consiste em dizer que essa niio-baixa ou
essa corre,iio da baixa da taxa de lucro niio se deve simplesmente a urn fenomeno imperialista. Ela se deve, de modo
geral* [a] inova,iio, isto e, a descoberta de novas tecnicas, a
descoberta de novas fontes, de novas forrnas de produtividade, a descoberta tambem de novas mercados ou de novas fontes de miio-de-obra". Em todo caso, e no novo e nessa inova,iio que Schumpeter ere absolutamente consubstancial ao funcionamento do capitalismo, e ai que ele vai
buscar a explica,iio desse fenomeno.
E esse problema da inova,iio, logo, no tim das contas,
da baixa tendencial da taxa de lucro, que [os neoliberais retomam]**, e retomam-no nao como uma especie de caracte-

nstica etico-psicol6gica do capitalismo, ou etico-economicopsicol6gica do capitalismo, como em Schurnpeter, nurna problematica que niio era tiio distante da de Max Weber, mas
eles dizem: niio se pode parar nesse problema da inova,iio
e, de certo modo, depositar confian,a na ousadia do capitalismo au na situat;ao permanente da concorrencia para explicar esse fenomeno da inova,iio. Se inova,iio existe, isto

e, se se encontram coisas novas, se se descobrem novas for-

mas de produtividade, se se fazem inven,6es de tipo tecnol6gico, tudo isso nada mais e que a renda de urn certo capital,
o capital humano, isto e, 0 conjunto dos investimentos que
foram feitos no nivel do pr6prio homem. E, retomando assim 0 problema da inova,iio no interior da teoria mais geral do capital humano, eles procuram mostrar, filtrando a
hist6ria da economia ocidental e do Japiio desde a decada
de 1930, que 0 crescimento, consideravel sem duvida, desses
paises durante os quarenta ou cinqiienta ultimos anos niio
pode ser em absoluto explicado simplesmente [a partir] das
.. M. Foucault acrescenta: e ele coloca Ipalavra inaudivel] alias como
categoria desse processo mais geral
** M.P.: se sihlam as analises dos neoliberais
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variaveis cia anaIise classica, ista e, a terra, 0 capital e 0 trabalho, entendido como tempo de trabalho, isto e, em mimero de trabalhadores e em numero de horas. S6 uma analise
£ina da composi,iio do capital hurnano, da maneira como esse
capital hurnano foi aumentado, dos setores nos quais ele foi
aumentado e dos elementos que foram introduzidos a titulo
de investimento nesse capital humano, e somente isso que
pode explicar 0 crescimento efetivo desses paises".
A partir dessa analise te6rica e dessa analise hist6rica,
e possivel destacar portanto os principios de urna politica
de crescimento que ja niio sera simplesmente indexada ao
problema do investimento material do capital fisico, de urn
lado, e do nUmero de trabalhadores, [de outro], mas urna politica de crescimento que sera centrada muito precisamente
numa das coisas que 0 Ocidente, justamente, pode modificar com maior facilidade e que vai ser a modifica,iio do nivel e da forma do investimento em capital humano. E para
esse lado, de fato, que se ve claramente que se orientam as
politicas economicas, mas tambem as politicas sociais, mas
tambem as politicas culturais, as politicas educacionais, de
todos os paises desenvolvidos. Do mesmo modo, tambem,
a partir desse problema do capital humano, podem ser repensados os problemas da economia do terceiro mundo. E a
niio-decolagem da economia do terceiro mundo, como voces
sabem muito bern, esta sendo repensada agora, niio tanto
em termos de bloqueio dos mecanismos economicos, mas em
termos de insuficiencia de investimento do capital humano.
Aqui tambem se retoma toda uma serie de analises hist6ricas. 0 celebre problema da decolagem economica do Ocidente nos seculos XVI-XVII: a que ele se deveu? Deveu-se
a acumula,iio do capital fisico? Os historiadores siio cada
vez mais ceticos quanto a essa hip6tese. Niio tera se devido,
justamente, aexisb~ncia de uma acumula.;ao, e uma acumu-

la,iio acelerada, de capital humano? E portanto, ao mesmo
tempo, todo urn esquema hist6rico que somos assim convidados a retomar e tamMm toda uma programa,iio de politicas
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de desenvolvirnento economico que poderiam ser orientadas,
que sao efetivamente orientadas, para esses novos caminhos.
Claro, nao se trata de eliminar os elementos, as conota<;6es
politicas de que lhes falava ha. pouco, mas de mostrar como
essas conota<;6es politicas devem ao mesmo tempo sua seriedade, sua densidade ou, se voces preferirem, seu coeficiente de amea<;a a propria eficacia da an<ilise e da programa<;ao no nivel dos processos de que vou lhes falar agora'.

,. M. Foucault interrompe aqui 0 curso, desistindo, por falta de
tempo, de desenvolver os tiltimos pontes da Ultima parte da aula ("Qual
o interesse desse genero de analise?"), relativos (a) aos salarios, (b) a
teda uma serie de problemas atinentes a educa~ao, (c) as possibilidades
de analise dos comportamentos farniliares. 0 manuscrito termina com
estas linhas:
Problematizar de Dutra maneira todos os campos da educa~ao, da
cultura, da fonnar;ao, de que a sociologia tinha se apoderado. Nao que a sociologia tenha negligenciado 0 aspecto economico disso tudo, mas, para
nos atermos a Bourdieu,
- reprodw;ao das relar;6es de produr;ao
- a cu1tura como solidificar;ao social das diferenr;as economicas.
Ao passo que na analise neoliberal todos esses elementos estao diretamente integrados aeconomia e ao seu crescimento na forma da constitui\300 de capital produtivo.
Todos os problemas de [heran\a?]- transmiss300 - educa\3oo - forma\ao - desigualdade do mYel, tratados de urn ponto de vista Unico como elementos homogeneizaveis, eles proprios por sua (vez?] centrados, nao mais
nurna antropologia, ou nurna etica, ou nurna politica do trabalho, mas nurna
economia do capital. E 0 individuo visto como empresa, isto e, como urn
investimento/investidor [...].
Suas condi\Des de vida sao a renda de urn capital.

NOTAS

1. Sobre a recep~ao das ideias neoliberais americanas na
Fran,a no fim da decada de 1970, d. alem do livro jii citado, de
H. Lepage (Demain Ie capitalisme), a obra coletiva organizada por
J.-J. Rosa e F. Aftalion, L'Economique retrouvee. Vieilles critiques et
nouvelles analyses, Paris, Economica, 1977. A publica~ao do primeiro havia suscitado numerasos artigos na imprensa, entre os quais
ode ).-F. Revel, "Le Roi est habille", I:Express, 27 de fevereiro de
1978; G. Suffert, "Economistes: la nouvelle vague", Le Point, 13 de
mar,o de 1978; R. Priouret, "Vive la jungle!", Le Nouvel Observateur, 11 de abril de 1978 (este Ultimo evoca 0 imposto negativo,
entre os corretivos sociais que permanecem no ambito do mercado, e faz referencia a L. Stoleru: sobre urn e outro, ct. supra, aula
de 7 de mar,o de 1979); B. Cazes, "Le desenchantement du monde se poursuit...", La Quinzaine litteraire, 16 de maio de 1978; P.
Drouin, "Feux craises sur l'Etat", Le Monde, 13 de maio de 1978,
etc. Vanos deles apresentam a ascensao dessas ideias na Fran~a
como uma resposta ao livro de J. Attali e M. Guillaume, L'Anti-economique (Paris, PUF, 1972), que fazia eco as teses da New Left americana (d. H. Lepage, op. cit., pp. 9-12). 0. igualmente a entrevista "Que veulent les nouveaux economistes? L'Express va plus loin
avec J. -). Rosa", I:Express, 5 de junho de 1978.
2. Alem dos livros e artigos citados nas notas seguintes, M.
Foucault havia lido, sobre esse tema, a antologia de H. ]. Silverman,
org., American Radical Thought: The libertarian tradition, Lexington,
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Mass., D. C. Heath and Co., 1970, e H. L. Miller, "On the Chicago
School of Economics", Journal of Political Economy, vol. 70 (1), fevereiro de 1962, pp. 64-9.
3. Henry Calvert Simons (1889-1946), autor de Economic Policy
for a Free Society, University of Chicago Press, 1948.
4. Trata-se de urn livro, A Positive Program for Laissez-Faire:
Some proposals for a liberal economic poliey?, University of Chicago
Press, 1934i reed. in Economic Policy for a Free Society.
5. Cf. supra, aula de 7 de fevereiro de 1979, p. 175, nota 38.
6. H. C. Simons, "The Beveridge Program: an unsympathetic
interpretation", Journal ofPolitical Economy, vol. 53 (3), setembro de
1945, pp. 212-33; reed. in Economic Policy for a Free Society, cap. 13.
7. Cf. supra, aula de 31 de janeiro de 1979, p. 130, nota 7.
8. Ibid., nota 9.
9. Coliga~ao dos particlos de esquerda que exerceu 0 poder na
Fran,a de junho de 1936 a abril de 1938. Sob a presidencia de Leon
Blum esse govemo impos vanas medidas de reforrnas sodais (semana de 40 horas, ferias pagas, nacionalizayio das ferrovias, etc.).
10. Alusao aos acontecimentos que deflagraram a Guerra de
Independencia (1775-1783), em particular a "Boston Tea Party"
(16 de dezembro de 1773), durante a qual colonos fantasiados de
indios jogaram no mar uma carga de chi cia Companhia das fndias, para a qual 0 Parlamento ingles acabava de abrir as portas do
mercado americana. 0 govemo ingles respondeu com uma serie
de leis - "intolerable acts" - que provocaram a reuniao, em setembra de 1774, do I Congresso Continental na Filadelfia.
11. Trata-se talvez, aqui, de uma refonnula~ao bastante livre
das reflexoes desenvolvidas par Hayek no post-scriptum a The Consiitution ofLiberty, op. cit. [supra, p. 33, nota 3], "Why I am not a Conservative", pp. 398-9 I trad. cit., pp. 394-5.
12. Cf. H. Lepage, Demain Ie capiialisme, pp. 21-8; 326-72 (sabre G. Becker). Alguns capitulos desse livro foram publicados em
1977 nas colunas de Rialites. 0 autor remete tambem, quanta ao
capitulo sobre Becker, ao curso de Jean-Jacques Rosa, "Theorie
micro-economique", IEp, 1977. Cf. tambem M. Riboud e F. Hernandez Iglesias, "La theorie du capital humain: un retour aux classigues", in J.-J. Rosa e EAftalion, org., L'Economique retrouvee, op. cit.,
pp. 226-49; M. Riboud, Accumulation du capital humain, Paris, Economica, 1978 (essas duas obras figuravam na biblioteca de Michel
Foucault).
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13. Cf. A. Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse de nations, livro I, caps. 1-3, trad. cit. [supra, p. 66, nota 11],
ed. GF, pp. 71-89. Sabre a analise do trabalho par A. Smith, d. Les
Mots et les Choses, op. cit., pp. 233-8.
14. David Ricardo (1772-1823), Des principes de I'economie politique et de /'imp6t (1817), cap. 1, se,ao II, trad. fro M. Constancio e
A Fonteyraud, in Oeuvres completes Is.l., s.n.], "Collection des
principaux economistes", 1847, pp. 14-6. Cf. M. Riboud e F. Hernandez Iglesias, "La theorie du capital humain...", in op. cit., p. 227:
"lNa analise dos economistas classicos], 0 aumento do fator trabalho traduz[ia] necessariamente urn numero adicional de trabalhadores ou de horas de trabalho por homem, isto e, um aumento de quantidade." Cf. tarnbem as observa~oes de J. Mincer, em
seu prefacio atese de M. Riboud, Accumulation du capital humain,
op. cit., p. III: "A hipetese simplificadora da homogeneidade do fator trabalho, feita por Ricardo, criou urn vazio cuja conseqiiencia
foi deixar os esrudos da estrutura dos salarios e do emprego aos
partidarios do enfoque 'institucionalista' (esrudo dos tipos de rela~oes existentes entre os trabalhadores e a dire<;ao das empresas),
aas analistas das flutua<;6es economicas e aos estansticos (estanstica descritiva)."
15. Sabre a rela<;ao tempo-trabalho em Ricardo, d. Les Mots
et les Choses, pp. 265-70.
16. Cf. M. Riboud e E Hernandez Iglesias, "La theorie du capital humain...", p. 231: "Quanta a analise de Keynes, ela esta
mais distante ainda que a das classicos da ideia de investimento
em capital humano. Para ele, 0 fator trabalho e essencialmente um
fator de prodw;ao passivo gue so encantra emprego se existe uma
taxa de investimento em capital ffsico suficientemente elevada"
(essa ultima frase esta sublinhada por Foucault em seu exemplar
da obra; d. supra, nota 12).
17. Theodor W. Schultz (1902-1998): professor de economia
da Universidade de Chicago de 1946 a 1974. Premia Nobel de
economia de 1979. Poi com seu artigo "The emerging economic
scene and its relation to High School Education" (in F. S. Chase e
H. A. Anderson, orgs., The High School in a New Era, University of
Chicago Press, 1958) que ele abriu 0 campo de pesquisas sabre 0
capital humano. Cf. M. Beaud e G. Dostaler, La Pensee economique
depuis Keynes, Paris, Le Seuil, "Points Econornie", 1996, pp. 387-90.
Ver, em frances, Th. Schultz, nn'est de richesse que d'hommes. Investis-
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sement humain et qualili de la population, trad. fro j. Challali, Paris,
Bonnel,1983.
18. T. W. Schultz, "Capital fonnation by education", Journal of
Political Economy, vol. 68, 1960, pp. 571-83; id., "Investment in human capital", American Economic Review, vol. 51, mar~o de 1961,
pp.1-17 (republicado na obra eponima lcitada abaixo), pp. 24-47);
id' "Reflections on investment in man", Journal of Political Economy, vol. 70 (5), parte 2, outubro de 1962, pp. 1-8; id., Investment
in Human Capital: The role of education and of research, Nova York,
I

The Free Press, 1971.

19. Gary Becker (nascido em 1930): doutor em economia
(Universidade de Chicago, 1925), ensina em Columbia ate 1968 e
volta a Chicago. Vice-presidente da Sociedade do Mont-Pelerin
em 1989. Premio Nobel em 1992. 0. H. Lepage, Demain Ie capitalisme, p. 323.
20. G. Becker, "Investment in human capital: a theoretical

analysis", Journal of Political Economy, vol. 70 (5), parte 2, outubro
de 1962, pp. 9-49; artigo republicado, de fonna consideravelmente desenvolvida, in Human Capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education, Nova York, National Bureau of
Economic Research, 1964; 3~ ed., Chicago-Londres, The Univer-

sity of Chicago Press, 1993, pp. 29-158, "Investment in human capital: effect on earnings", pp. 29-58, e "Investment in human capital: rates of return", pp. 59-158.
21. jacob Mincer, nascido na Polonia (1922); professor da
Universidade de Columbia.
22. J. Mincer, Schooling, Experience and Earnings, Nova York,
National Bureau of Economic Research, Columbia University Press,
1974; d. tambem "Investment in human capital and personal income distribution" (Journal of Political Economy, vol. 66, agosto de
1958, pp. 281-302), que Th. Schultz qualifica de "pioneering paper" (Investment in Human Capital, op. cit., p. 46, n. 33). Enesse artigo que a expressao "capital humano" aparece pela primeira vez
(d. M. Beaud e G. Dostaler, La Pensee economique..., op. cit., p. 184).
23. 0. G. Becker, The Economic Approach to Human Behavior,
Chicago-Londres, University of Chicago Press, 1976, p. 4: ele rejeita
"the definition of economics in terms of material goods" em beneficio da defini<;ao "in terms of scarce means and competing ends".
24. Lionel C. Robbins (Lord, 1898-1984): economista ingles,
professor da London School of Economics, autor notadamente de
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uma obra sobre a metodologia da ciencia economica, Essay on the
Nature and Significance of Economic Science, reed. Londres, Macmillan, 1962 Wed. 1932). Hostil as posi,oes de Keynes, quando da
crise dos anos 1930 modificou sua posi<;ao, depois da experiencia
como conselheiro do governo britanico durante a guerra.
25. Ibid., p. 16: "Economics is the science which studies human behavior as a relationship betw"een ends and scarce means
which have alternative uses" (citado por G. Becker, The Economic
Approach..., op. cit., p. 1, n. 3).
26. Irving Fisher (1867-1947), matematico de fonna,ao, professor da Universidade de Yale de 1898 ate 0 Hm da sua carreira. Eo
autor, em particular, de The Nature of Capital and Income, Nova
York-Londres, Macmillan, 19061 De la nature du capital et du revenu, trad. fro S. Bouyssy, Paris, Giard, 1911. (Cf. j. A. Schumpeter,
Histoire de /'analyse economique, trad. cit., t. III, pp. 172-3.)
27. F6nnulas tiradas do artigo ja citado de M. Riboud e F.
Hernandez Iglesias, "La theorie du capital humain...", p. 228: "Capital deve ser entendido aqui de acordo com a concep<;ao do mercado desenvolvida por Irving Fisher: chama-se capital toda fonte
de renda futura, e, reciprocamente, a renda (todas as categorias de
renda) e 0 produto ou 0 rendimento do capital (de diferentes formas de capital)". 0. j. A. Schumpeter, loc. cit., pp. 207-8, e K. Pribram, A History of Economic Reasoning, op. cit. [supra, p. 214, nota
45], p. 333: "Para [Irving Fisher], 0 capital era 0 conjunto das coisas possuidas nurn momenta dado par individuos au sociedades,
constituindo creditos ou urn poder aquisitivo, e em condi<;ao de
produzir urn juro."
28. A palavra "maquina" parece ser do pr6prio Foucault
(alusao au aceno ao Anti-Edipo de Deleuze e Guattari (Paris, Minuit, 1972)?). Sobre 0 par maquinalfluxo, d. par exemplo as paginas 43-4 desse livro. Nem Becker nem Schultz a empregam a
prop6sito da aptidao ao trabalho (ability). Este ultimo, no entanto, prop6e integrar as aptid6es humanas inatas (the innates abilitic:s
of man) num "all-inclusive concept of technology" (Investment In
Human Capital, p. 11).
29. "Earning stream" ou "income stream". Cf. par exemplo T.
w. Schultz, op. cit., p. 75: "Not all investment in human capital is for
future earnings alone. Some of it is for future well-being in forms
that are not captured in the earnings stream of the individual in
whom the investments are made."
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30. T. W. Schultz, ibid.
31. Q. G. Becker, "On the newTheoty of Consumer Behavior",
Swedish Journal a/Economics, vol. 75, 1973, pp. 378-95, retomado in
The Economic Approach..., pp. 130-49. Cf. H. Lepage, Demain Ie capitalisme, cap. VIIL "La nouvelle theorie du consommateur (Les revolutions de G. Becker)".
32. G. Becker, The Economic Approach..., p. 134: "[...] this approach views as the primaI)' object of consumer choice various entities' called commodities, from which utility is directly obtained.
These commodities are produced by the consumer unit itself
through the productive activity of combining purchased market
goods and services with some of the household's own time". Foi
no seu artigo "A Theory of the Allocation of Time", Economic Journal, 75, nO 299, setembro de 1965, pp. 493-517 (reed. in The Economic Approach..., pp. 90-114), que G. Becker expos pela primeira vez
essa an.ilise das fun<;6es de prodw;;ao das atividades de consumo
(cf. M. Riboud e F. Hernandez Iglesias, "La theorie du capital humain...", pp. 241-2). Cf. H. Lepage, op. at., p. 327: "Nesse prisma,
a consumidor nao e somente urn ser que consome; e urn agente
economico que 'produz'. Que produz 0 que? Satisfa<;oes de que

e 0 consumidor."
33. Q. T. W. Schultz, Investment in Human Capital, p. 48: "The
distinctive mark of human capital is that it is a part of man. It is human because it is embodied in man, and capital because it is a
source of future satisfactions, Or of fuhlre earnings, or of both" (frase retomada na pagina 161, a proposito cia educa~ao como fanna
ele proprio

de capital humane).
34. Cf. M. Riboud e F. Hernandez Iglesias, "La theorie du ca-

pital humain...", p. 235: "Se, de acordo com a hip6tese cia teoria do
capital humane, a produtividade de urn indivfduo depende em
parte das suas capacidades herdadas ao nascer e em parte (mais

irnportante) das suas capacidades adquiridas por meio de investimentos, seu nivel de salario em cada perfado cia vida varia diretamente com 0 montante do estoque de capital humano de que
disp6e nesse momento."

35. Sabre essas quest6es, ver a 6~ parte do livro de G. Becker,
The Economic Approach..., pp. 169-250, "Marriage, fertility, and the
family"; T. W. Schultz, "New economic approach to fertility", Journa a/Political Economy, vol. 81 (2), parte II, mar,o-abril de 1973; A.
Leibov.ritz, "Home investiments in children", Journal of Political
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Economy, vol. 82 (2), parte II, mar,o-abril de 1974. Cf. M. Riboud e
F. Hernandez Iglesias, art. cit., pp. 240-1 (sobre a escolha entre
"quantidade" e "qualidade" das crian~as em fun~ao do capital humane que seus pais querem transmitir); H. Lepage, Demain ie capitalisme, p. 344 ("La theorie economique de la ctemographie").
36. Cf. H. Lepage, ibid., pp. 337-43, 'Tinvestissement en 'capital humain' et les ecarts de salaire".
37. a. a lista das formas de investimento estabelecida porT.
W. Schultz, Investment in Human Capital, p. 8: "[... J dUring the past
decade, there have been important advances in economic thinking
with respect to human capital. This set of investments is classified
as follows: schooling and higher education, on-the-job training,
migration, health, and economic information".
38. Sabre esse tema, d. a lista de trabalhos citados por 1. W.
Schultz, ibid., p. 19l.
39. Q. supra, aula de 14 de fevereiro de 1979, p. 217, nota 59.
40. Cf. Rosa Luxemburgo (1870-1919), Die Akkumulation des
Kapitals. Ein Beitrag zur okonomischen Erkliirnng des Imperialismus,
Berlim, B. Singer, 1913 / I:Accumulation du capital. Contribution il
l'explication economique de I'imperialisme, I, trad. fro M. Ollivier, Paris, Librairie du travail, 1935; nova tradu,ao fro de I. Petit, Paris, F.
Maspero, 1967, 2 vols.
41. Motor do desenvolvimento (em oposi<;ao ao "circuito"), a
inova<;ao, segundo Schumpeter, nao e assimilada ao simples progresso do saber tecnico. Cinco categorias de inova.;ao podem ser
distinguidas: (1) a fabrica,ao de urn novo bern; (2) a introdu,ao de
urn novo metodo de produ.;ao; (3) a abertura de urn novo mercado; (4) a conquista de uma nova fonte de materias-primas; (5) a
utiliza.;ao de urn novo metodo de organiza.;ao da prodw;ao. Cf.
1. Schumpeter, La Theorie de l'evolution economique, trad. cit. [supra,
p. 217, nota 59], reed. 1999, cap. II, II, p. 95. Ii a concentra,ao do
capitaC lembremos, que tende a burocratizar a inova.;ao, a privar
assim a empresa da sua justifica~ao essencial e, com isso, a questionar a propria sobrevivencia do capitalismo (d. supra, aula de 21
de fevereiro de 1979, pp. 242-4).
42. Sobre os limites da classifica.;ao tripartite tradicional terra, trabalho e capital (land, labor and capitaD - na analise do
crescimento economico e sua incapacidade de explicar 0 "misterio
da abundancia modema", ct. 1. W. Schultz, Investment in Human
Capital, pp. 2-4.

AULA DE 21 DE MAR<;:O DE 1979

o nealiberalisma americano (II). - A aplicarao da grade
econ8mica aos jen6menos sociais. - Retorno iJ. problemtitica ordoliberal: as equ{vocos da Gesellschaftspolitik.. A generaliza~ao da forma "empresa" no campo social. Politica economica e
Vitalpolitik: uma sociedade a favor do mercado e contra 0 mer~
cado. - A generaliza¢o ilimitada da forma econbmica do mercado no neoliberalismo americana: prindpio de inteligibilidade dos
comportamentos individuais e prindpio critica das interven{:oes gavemamentais. - Aspectos do neoliberalismo americana:
(2) A delinquencia e a politica penal. - Recapitula~a.o hist6rica:

a problema da reforma do direito penal no jim do seculo XVIII.
Ctilculo econornico e principia de legalidade. A parasitagem da
lei pela nonna no seculo XIX e a naseimento de uma antropologia criminal. - A analise neoliberal: (1) a dejini¢o do crime;
(2) a caracteriza¢o do sujeito criminoso como homo oeconomicus; (3) 0 estatuto da pena como instrumento de "enfor90"
da lei. 0 exemplo do mercado da droga. - Conseqiitncias dessa
analise: (a) a supressiio antropo16gica do mminoso; (b) 0 descarte do modeIo disciplinar.

Hoje eu gostaria de falar urn pouco de urn aspecto do
neoliberalismo americano, a maneira como [os neoliberais
americanos]* tentam utilizar a economia de mercado e as
aruilises caracteristicas da economia de mercado para decifrar
as rela~6es nao-mercan tis, para decifrar fenomenos que nao
sao fenomenos estrita e propriamente economicos, mas sao
o que se chama, se voces quiserem, de fenomenos sociais**.
Ou seja, em outras palavras, a aplica~ao da grade economica a urn campo que, no fundo, desde 0 seculo XIX e, pode,. M.P.: eles
,.* Esta aula, no manuscrito, tern 0 titulo de "A economia de mer~
cado e as relac;6es nao-rnercantis".
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mos sem duvida dizer, ja desde 0 fun do seculo XVIII, havia
sido definido em oposi~iio economia, em todo caso em
complemento a economia, como aquilo que em si, por suas
proprias estruturas e por seus proprios processos, niio pertence a economia, apesar de a economia se situar no interior desse campo. Em outras palavras ainda, e 0 problema da
inversiio das rela~oes do social com 0 economico que, a meu
ver, esta em jogo nesse tipo de analise.
Retomemos, se voces quiserem, a tematica do liberalismo alemiio ou do ordoliberalismo. Voces se lembram que
nessa concep~iio- a de Eucken, Ropke, Miiller-Annack, etc.
- 0 mercado era definido como urn principio de regula~iio
economica indispensavel a forma~iio dos pre~os e, por conseguinte, ao desenrolar conforrne do processo economico.
Em rela~iio a esse principio de mercado como fun~iio reguladora indispensavel da economia, qual era a tarefa do governo? Era organizar uma sociedade, implantar 0 que eles
chamam de Gesellschajtspolilik tal que esses frageis mecanismas de mercado, esses fnigeis mecanismos concorrenciais
possam agir, possam agir livremente e de acordo com sua estrutura propria'. Vma Gesellschajtspolilik era portanto urna
Gesellschaftspolilik orientada para a constitui~iio do mercado.
Era uma politica que devia assumir e levar em conta os processos sociais a fun de abrir espa~o, no interior desses processos sociais, para urn mecanismo de mercado. Mas essa poUtica da sociedade, para chegar a constituir assim urn espa~o
de mercado em que os rnecanismos concorrenciais poderiam agir realmente, apesar da sua fragilidade intrinseca, essa
Gesellschaftspolilik consistia em que? Num certo numero de
objetivos de que !hes falei, que eram, por exemplo, evitar a
centraliza~iio, favorecer as empresas medias, apoiar 0 que
eles chamam de empresas niio-proletanas, isto e, grosso modo, 0 artesanato, 0 pequeno camercio, etc., multiplicar 0 acesso apropriedade, procurar substituir 0 seguro individual pela
cobertura social dos riscos, regular tambem todos os multiplos problemas do ambiente.

a
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Essa Gesellschaftspolitik, evidentemente, comporta certo ntimero de equivocos e coloca certo numero de questoes.
Questiio, por exemplo, do seu carater puramente optativo e
do seu carater "leve"* em compara~ao corn os processos pesados e bern mais reais da economia. 0 fato, tambem, de
que ela implica uma interven~iio, urn peso, urn campo, uma
quantidade de interven~oes extraordinariamente numerosas, a cujo respeito podemos nos indagar se, efetivamente,
elas de fato correspondem ao principio de que niio devem

ser intervenr;6es nos processos economicos, mas interven,oes em prol do processo economico. Bern, toda urna serie
de questoes e de equivocos, mas aquele sobre 0 qual eu gostaria de insistir seria este: ha nessa ideia de urna Gesellschaftspalilik urna coisa que eu chamaria de urn equivoco economico-etico em torno da propria no~iio de empresa, porque
fazer urna Gesellschaftspolilik no sentido de Ropke, de Riistow,
de Miiller-Annack quer dizer 0 que? Quer dizer, de urn lado,
generalizar de fato a forma empresa no interi<;>r do c~rpo
ou do tecido social; quer dizer, retomar esse teCldo social e
fazer que ele possa se repartir, se dividir, se desdobrar, niio
segundo 0 grao dos individuos, mas segundo 0 grao da empresa. A vida do individuo niio tern de se inscrever como
vida individual num ambito de grande empresa, que seria a
firma ou, no limite, 0 Estado, mas [tern de] poder se inscrever no ambito de uma multiplicidade de empresas diversas
encaixadas e entrela~adas, de empresas que estiio, para 0
individuo, de certo modo ao alcance da mao, bastante limitadas em seu tamanho para que a a~iio do individuo, suas
decis6es, suas op~6es possam ter efeitos significativos e percepliveis, bastante numerosas tambem para [que ele] niio
fique dependente de uma so; e, enfim, a propria vida do individuo - com, por exemplo, sua rela~iio com a sua propriedade privada, sua rela~iio com a sua familia, com 0 seu casamento, com os seus seguros, com a sua aposentadoria - tern
lf

II

.. Entre aspas no manuscrito.
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de fazer dele como que uma especie de empresa permanente e de empresa mUitipla. Eportanto essa reenforma~ao da
sociedade segundo 0 modelo da empresa, das empresas, e
isso ate no seu grao mais fino, e isso que e urn aspecto da
Gesellschaftspolitik dos ordoliberais alemaes'.
Ora, que fun~ao tern essa generaliza~aoda forma" empresa"*? Por urn lado, claro, trata-se de desdobrar 0 modelo
economico, 0 modelo oferta e procura, 0 modelo investimento-custo-lucro, para dele fazer urn modelo das rela~6es sociais, urn modelo da existencia, uma forma de rela~ao do in-

dividuo consigo mesrna, com 0 tempo, com seu circulo, com
o futuro, com 0 grupo, com a familia. Desdobrar esse modelo economico, e verdade. E, por outro lado, essa ideia dos
ordoliberais de fazer da empresa, assim, 0 modelo social
universalmente generalizado serve de suporte, em sua ancilise e em sua programa~ao,para 0 que e designado por eles
como a reconstitui~ao de toda uma serie de valores morais

e culturais que poderiamos chamar de valores "guentes"**
e que se apresentam justamente como antiteticos do mecanismo "frio"*** da concorrencia. Parquet com esse esquema
da empresa, 0 que se trata de fazer e que 0 individuo, para
empregar 0 vocabulano que era classico e estava na moda
na epoca dos ordoliberais, ja nao seja alienado em rela~ao ao
seu meio de trabalho, ao tempo da sua vida, ao seu casamento, it sua familia, a seu meio natural. Trata-se de reconstituir pontos de ancoragem concretos em torno do inclividuo,
uma reconstitui~ao de pontos de ancoragem que formam 0
que Riistow chamava de Vitalpolitik;. 0 retorno it empresa e
ao mesma tempo, portanto, uma politica economica ou uma
politica de economiza~aode todo 0 campo social de guinada
de todo 0 campo social para a economia, mas ao mesma
tempo uma politica que se apresenta ou se pretende uma

e

.. Entre aspas no manuscrito.
** Entre aspas no manuscrito.
*** Entre aspas no rnanuscrito.
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Vita/po/itik que tera por fun~ao compensar 0 que hi! de frio,
de impassive!, de calculista, de racional, de mecanico no jogo
da concorrencia propriamente economica.
A sociedade empresarial com que sonham os ordoliberais e portanto uma sociedade para 0 mercado e uma sociedade contra 0 mercado, uma sociedade orientada para 0
mercado e uma sociedade tal que os efeitos de valor, os efeitos de existencia provocados pelo mercado sejam compensados com isso. E 0 que Riistow dizia no col6quio Walter
Lippmann de que lhes falei hi! algum tempo': "A economia
do corpo social organizado de acordo com as regras da economia de mercado: e 0 que se deve fazer, mas alem clisso e
necessaria satisfazer novas e maiores necessidades de integra,ao.'" Eisso a Vitalpolitik. Ropke, urn pouco depois, dizia
o seguinte: "A concorrencia e urn principio de ordem no campo da economia de mercado, mas nao urn principio em cima
do qual seria possivel erigir a sociedade inteira. Moral e so-

ciologicamente, a concorrencia e urn principia mais dissol-

vente do que unificante." E necessario portanto, ao mesmo
tempo que se implanta uma politica tal que a concorrencia

possa agir economicamente, organizar urn quadro politico
II

e moral", diz Ropke', urn quadro politico e moral que comporte 0 que? Primeiro, urn Estado que seja capaz de se manter
acima dos cliferentes grupos concorrenciais e das cliferentes
empresas em concorrencia umas com as outras. Enecessario que esse quadro politico e moral assegure "uma comunidade nao desagregada" e, enfim, garanta urna coopera~ao
entre os homens "naturalmente enraizados e socialmente

integrados"7.
Em rela~ao a essa ambigiiidade, digamos assim, do ordoliberalismo alemao, 0 neoliberalismo americana se apresenta evidentemente com uma radicalidade bern mais rigorosa ou bern mais completa e exaustiva. No neoliberalismo
americano, trata-se de fato e sempre de generalizar a forma
economica do mercado. Trata-se de generaliza-la em todo 0
corpo social, e generaliza-la ate mesmo em todo 0 sistema
social que, de orclinario, nao passa ou nao e sancionado por
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trocas monetanas. Essa generaliza<;ao de certo modo absoluta, essa generaliza<;ao ilimitada da forma do mercado acarreta certo numero de conseqiiencias ou comporta certo numero de aspectos. Sao dois desses aspectos que eu gostaria
de reter.
Primeiro, a generaliza<;ao da forma economica do mercado no neoliberalismo americano, alem das pr6prias trocas monetanas, funciona como principio de inteligibilidade,
principio de decifra<;ao das rela<;6es sociais e dos comportamentos individuais. 0 que significa que a analise em termos
de economia de mercado, em outras palavras, em termos de
oferta e procura, vai servir de esquema que se pode aplicar
a campos nao-economicos. E gra<;as a esse esquema de analise, a essa grade de inteligibilidade, vai ser possivel revelar,
em processos nao-economicosr em relac;6es nao-economicas, em comportamentos nao-econom.icos, urn certa mimero

de rela<;6es inteligiveis que nao teriam sido reveladas assim
- uma especie de an:ilise economista do nao-economico. E0
que [fazem os neoliberais1* para urn certo numero de areas.
A ultima vez, a prop6sito do investimento em capital humano, eu havia evocado alguns desses problemas. Na analise que eles fazem do capital humano, como voces se lembram,
os neoliberais procuravam explicar, por exemplo, como a
rela<;ao mae-filho, caracterizada concretamente pelo tempo
que a mae passa com 0 filho, pela qualidade dos cuidados que
ela the dedica, pelo afeto de que ela da prova, pela vigililncia com que acompanha seu desenvolvimento, sua educa<;ao, seus progressos, nao apenas escolares mas fisicos, pela
maneira como naG 56 ela 0 alimenta, mas como ela estiliza
a alimenta<;ao e a rela<;ao alimentar que tern com ele - tudo
isso constihri, para os neoliberais, urn investimento, urn investimento mensunlvel em tempo, urn investimento que vai

constituir 0 que? Capital humano, 0 capital humano da crian<;a, capital esse que produzira renda". Essa renda sera 0 que?
. . M.P.: eles fazem
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o salatio da crian<;a quando ela se tomar adulta. E, para a
mae, que investiu, qual renda? Bern, dizem os neoliberais,
uma renda psiquica. Havera a satisfa<;ao que a mae tern de
cuidar do filho e de ver que seus cuidados tiveram sucesso.
Pode-se portanto analisar em termos de investimento, de
custo de capital, de beneficio do capital investido, de beneficio economico e de beneficio psicol6gico, toda essa rela<;ao que podemos [chamar], se voces quiserem, de rela<;ao
formativa ou rela<;ao educacional, no sentido bern amplo do
termo, entre mae e filho.
Do mesmo modo, estudando entao 0 problema da natalidade e do carater nitidamente mais malthusiano das familias ricas que das familias pobres ou das familias mais ricas
que das familias mais pobres - isto e, quanto mais elevada
a renda, menos as familias sao numerosas, e uma velha lei
que todo 0 mundo conhece -, os neoliberais procuram retoma-lo e analisa-lo dizendo: mas, afinal de contas, isso e
paradoxal, pois em termos estritamente malthusianos mais
renda deveria possibilitar mais filhos. A que eles [respondem]: mas sera que a conduta malthusiana das pessoas ricas e de fato urn paradoxa economica, sera que e devida a
fatores nao-economicos - de ordem moral, de ardem etica,
de ardem cultural? De maneira nenhuma. Sao tambem e
sempre fatores economicos que agem aqui, na medida em
que pessoas que tern renda elevada sao pessoas que detem,
como prova 0 carater elevado dos seus rendimentos, urn capital humano elevado. 0 problema, para elas, e transmitir
aos filhos nao tanto uma heran<;a no sentido classico do termo, quanto este outro elemento que tambem liga as gera<;6es umas as outras, mas de modo bern diferente da heran<;a
tradicional: a transmissao do capital humano. Transmissao
e forma<;ao do capital humano que implicam, por conseguinte, como se viu, tempo de parte dos pais, cuidados educacionais, etc. Uma familia rica, isto e, uma familia de renda elevada, isto e, uma familia composta de elementos que
possuem urn capital humano elevado teni, portanto, como
projeto economico imediato e racional a transmissao para
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as filhas de um capital humana pela menos taa elevada quanto a deles, a que implica toda uma serie de investimentas:
investimento financeiro, investimento em tempo tambem,
de parte dos pais. Ora, esses investimentos nao sao possfveis se a familia e numerosa. Portanto, e a necessidade de
uma transmissao de capital humano para as filhos, pelo menos igual lao] que as pais detinham, I' isso que explica, segundo as neoliberais americanos, a carater mais lirnitada
das familias ricas que das farrulias pobres.
Esempre nesse mesmo projeto de analisar, em termos
ecanomicos, tipos de rela<;ao que ate entao pertenciarn mais
it demografia, it saciologia, it psicologia, it psicologia social,
I' sempre nessa perspectiva que as neoliberais procurararn
analisar, par exemplo, as fenomenos de casamento e do que
acontece com urn casal, isto e, a raciona1iza~ao propriarnente economica que 0 casamento constitui na coexistencia dos
individuos. Temos sabre isso urn certo numero de trabalhos
e de comunica<;6es de um economista canadense que se charna Jean-Luc Migue" e escrevia a seguinte, um texta que apesar de tuda vale a pena ser lido'". Nao vou entrar no resto da
analise, mas ele diz a seguinte: "Vma das grandes contribui<;6es recentes da analise economica [ele se refere it analise dos neoliberais; M.F.] foi aplicar integralmente ao setor
damestico a quadro analilico tradicionalmente reservado it
firma e ao consumidor. [...] Trata-se de fazer do casal uma
unidade de produ<;ao ao mesmo titulo que a firma classica.
[...] De fato, a que I' urn casal, senao a compromisso contratual de duas partes para fornecer inputs especificos e
campartilhar em determinadas propor<;6es as beneficios do
output dos casais?" Que senlido tern a contrato de longo prazo estabelecido entre pessoas que vivem juntas na forma
matrimonial? 0 que a justifica economicarnente, a que a funda? Pais bern, I' que esse contrato de longo prazo entre esposos possibilita evitar renegociar a cada instante e sem parar as inumeros contratos que deveriam ser firmados para
fazer a vida domeslica funcionar". Passe-me a sal, eu te passo a pirnenta. Esse lipo de negocia<;ao fica resolvido, de certo
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modo, por urn contrato de longo praza que e 0 proprio contrato de casamento, que perrnite fazer a que as neoliberais
chamam - bern, acho alias que MO sao somente eles que chamam issa assim - de economia dos custos de transa~ao. Se
fasse necessaria fazer transa<;ao para cada urn desses ges-

tos, haveria urn custo ern tempo, logo urn Ctisto economica,
que seria absolutarnente insuperavel para as individuos. Ele
eresolvido pelo contrato de casamento.
Pode parecer engra<;ado, mas aqueles de vaces que conhecem a texto deixado par Pierre Riviere antes da sua marte, no qual ele descreve como viviarn seus pais12, perceberam
que, de fato, a vida matrimonial de urn casal de camponeses no inicio do seculo XIX era perpetuarnente tecida e tramada com toda uma serie de transa<;6es. Vou lavrar a seu
campo, diz a homem it mulher, mas contanto que possa fazer amor com voce. E a mulher diz: voce naa vai fazer arnor
comigo enquanto nao der de comer para as rninhas galinhas.
Vemos surgir, num processo como esse, uma especie de perpetua transa<;ao, em rela<;ao it qual a contrato de casamento devia conslituir uma forma de economia global que possibilitava nao ter de renegociar a cada instante. E, de certo
modo, a rela~ao entre 0 pai e a mae, entre 0 homem e a mu!her, nao era nada a1em do desenrolar colidiano dessa especie de contratualiza<;ao da vida em comum, e nisso todos
esses conflitos nao eram senao a atualiza¢o do contrato; mas,
aa mesmo tempo, a contrato nao cumpria a seu papel: ele
nao havia, na verdade, [possibilitado]* a economia do custo de transa<;ao que devia assegurar. Em resumo, digamos
que temos ai, nessas analises economistas dos neoliberais,
uma tentaliva de decifra<;ao em termos economicos de comportamentos sociais tradicionalmente nao-economicos.
A segunda utiliza<;ao interessante dessas analises dos
neoliberais I' que a grade economica vai permilir, deve permitir testar a a<;ao governarnental, aferir sua validade, deve
. . M.F.: evitado

338

NASCIMENTO DA BIOPOLITICA

permitir objetar it atividade do poder publico seus abusos,
seus excessos, suas_inutilidades, seus gastos pletaricos. Em
suma, com a aplicac;ao da grade econamica tampouco se trata,
desta vez" de fazer compreender processos sociais e tornal?s mteliglVels; trata-se ~e anc?rar e justificar uma critica pohtica permanente da ac;ao pohtica e da a,ao governamental.
Trata-se de filtrar toda a aC;ao do poder publico em termos
de logo de oferta e procura, em termos de eficacia quanto aos
dados de~se logo, em termos de custo irnplicado por essa
mtervenc;ao do poder publico no campo do mercado. Tratase, em suma, de constituir, em relaC;ao it governamentalidade efetivamente exercida, uma cntica que nao seja uma cntica snnpl~smente politica; que nao seja uma cntica simplesm;nte )undlca. E uma cntica mercantil, 0 cinismo de uma
cnoca mercantil oposta it aC;ao do poder publico. Isso nao e
slmplesmente um projeto no ar ou uma ideia de tearico. Hi
nos Estados Unidos 0 exercicio permanente desse tipo de cntica desenvolVldo sobretudo numa instituiC;ao que nao era
destinada a isso, alias, pois havia sido criada antes do desenvolvimento da escola neoliberal, antes do desenvolvimento
da Escola de Chicago. Euma institui,ao que se chama Amencan Entrepnse Institute" e, agora, tern por funC;ao essencial
afem em termos de custo e beneficio todas as atividades pubhcas, quer se trate dos tals grandes programas sociais, por
exemplo, voltados par~ a educaC;ao, a saude, a segregaC;ao raCIal,. que a admimstrac;ao Kennedy e a administrac;ao Johnson
haVlam lanc;ado no decorrer da decada de [19J60-70. Trata-se
tamrem, nesse tipo de critica, de aferir a atividade de numerosas agencias federais que, desde 0 New Deal e, principalmente, desde 0 fim da Segunda Guerra Mundial, se estabeleceram~ como por exemplo a administra,ao para a alimentac;ao
e a saude*, a Federa! Trade Commission, etc." Logo, criticar, na
form~ daque podenamos chamar de um "positivismo econarmco , cnticar permanentemente a politica governamental.
,. Manuscrito: "Food and Health Administration".
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Ao ver se exercer esse tipo de cntica, nao se pode deixar de pensar numa analogia que deixo mais uma vez sob a
forma de analogia: a cntica positivista da linguagem cotidiana. Quando voces pegam 0 modo como os americanos
utilizaram a lagica, 0 positivismo lagico da Escola de Viena,
para aplica-lo ao discurso, seja alias 0 discurso cientifico, 0
discurso filosafico ou 0 discurso cotidiano, voces veem ai tambem uma especie de filtragem, de filtragem de todo enunclado, qualquer que seja ele em termos de contradiC;ao, de
falta de consistencia, de falta de sentido". Pode-se dizer, ate
certo ponto, que a cntica economista que os neoliberais tentam aplicar it politica governamental tambem equivale a filtrar toda aC;ao do poder publico em terrnos de contradic;ao, em
termos de falta de consistencia, em termos de falta de sentido. A forma geral do mercado se torna um instrumento,
uma ferramenta de discriminaC;ao no debate com a administra,ao. Em outras palavras, no liberalismo c1assico pedia-se ao governo que respeitasse a forma do mercado e se
"deixasse fazer". Aqui, transforma-se 0 laissez-faire em nao
deixar 0 governo fazer, em nome de uma lei do mercado que
permitira aferir e avaliar cada uma das suas atividades. 0
laissez-faire se vira assim no sentido oposto, e 0 mercado ja
nao 10 um principio de autolimita,ao do governo, 10 um principio que e virado contra ele. Euma especie de tribunal econamico permanente em face do govemo. Enquanto 0 seculo
XIX havia procurado estabelecer, em face e contra a exorbitancia da a,ao governamental, uma especie de jurisdi,ao
administrativa que permitisse aferir a a,ao do poder publico
em termos de direito, temos aqui uma especie de tribunal econamico que pretende aferir a a,ao do govemo em termos
estritamente de economia e de mercado.
Esses dois aspectos - analise dos comportamentos naoeconamicos atraves de uma grade de inteligibilidade economista, cntica e avalia,ao da a,ao do poder publico em termos de mercado -, sao esses dois trac;os que se encontram
na analise que certos neoliberais fizeram da criminalidade,
do funcionamento da justi,a penal, e 10 a titulo de exemplo
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d:sses dois usos (que eu evocava ha. pouco) da analise econ5'rruca que eu gostana de lhes falar agora da maneira como
[e] retomado 0 problema da criminalidade numa serie de
artigos de Ehrlich", de Stigler" e de Gary Becker'". A analise que eles fazem cia crirninalidade aparece, no inieio, como
urn retorno, 0 mais simples possivel, aos reformadores do
seculo XVIII, a Beccaria" e principalmente a Bentham". E e
verdade que, afinal de contas, quando se retoma 0 problema da reforma do direito penal no fim do seculo XVIII, percebe-se que a questao posta pelos reformadores era de fato
uma questao de economia politica, no sentido de que se tratava de uma analise economica, ou de uma reflexao em todo
caso de estilo economico, sobre a politica ou sobre 0 exerciCIO do poder. Tratava-se de calcular economicamente, OU em
todo caso de criticar em nome de uma logica e de uma racionalidade economica, 0 funcionamento da justi,a penal
tal como podia ser constatada e observada no seculo XVIII.
Daf, num certo numero de textos, mais daros por certo em

Bentham do que em Beccaria, claros tambem em gente como
Colquhoun", considera,6es grosseirarnente quanlificadas sobre 0 custo da delinqiiencia: quanta custa, para um pais ou
uma CIdade em todo caso, os ladr6es poderem agir como bem
enten~em; 0 problema tambem do custo da propria pratica
Judlclan~ e da institui,ao judiciarta tal como funciona; critica tambem da pouca eficacia do sistema punitivo: 0 fato,
por exemplo, de que os suplicios ou 0 banimento nao linham
nenhum efeito sensivel sobre a baixa da taxa de criminalidade - na medida em que se podia eslima-Ia nessa epoca-,
mas, enfim, havia uma grade economica que era aplicada
sob 0 raciocinio critico dos reformadores do seculo XVIII. Ja
insisti sabre esse assunto 22, naG voltarei a ele.
Filtrando assirn toda a pratica penal atraves de um calculo de utilidade, 0 que os reformadores buscavam era preClsamente um sistema penal cujo custo, em todos os sentidos que acabo de evocar, fosse 0 mais baixo possiveL E creio
que podemos dizer que a solu,ao esbo,ada por Beccaria,
sustentada por Bentham e finalmente escolhida pelos legis-
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ladores e pelos codificadores do fim do seculo XVIII e inicio
do seculo XIX, essa solu,ao era 0 que? Pois bern, era uma solu,ao legalista. Essa grande preocupa,ao com a lei, esse
principia incessantemente invocado de que, para que urn
sistema penal fundone bern, necessaria e, no limite, qua-

e

se suficiente uma boa lei, nao era outra coisa senao que uma
especie de vontade de procurar 0 que se chamaria, em termos economicos justamente, de redu,ao do custo de transa,ao. A lei e a solu,ao mals economica para punir devidamente as pessoas e para que essa puni,ao seja eficaz. Primeiro, vai-se definir

0

crime como uma infrac;ao a uma lei

formulada; logo, nao ha crime e e impossivel incriminar um
ate enquanto nao ha uma lei. Segundo, as penas devem ser
estabelecidas, e estabelecidas de uma vez por todas, pela lei.
Terceiro, essas penas devem ser estabelecidas, na propria
lei, de acordo com uma grada,ao que acompanha a gravidade do crime. Quarto, 0 tribunal penal doravante so tera
uma coisa a fazer: aplicar ao crime, tal como foi caracterizado e provado, uma lei que determina de antemao que pena
o criminoso deve receber em fun,ao da gravidade do seu
crime2~. Mecaruca absolutamente simples, mecanica aparentemente obvia, que constitui a forma mals economica, isto
e, menos onerosa e mais certeira, para obter a punit;ao e a
elimina,ao das condutas consideradas nocivas a sociedade.
A lei, 0 mecanisme da lei foi adotado no poder penal, creio
eu, no fim do seculo XVIII, como principia de economia, no
sentido ao mesmo tempo lato e preciso da palavra "economia". 0 homo pena/is, 0 homem que e penaiizavel, 0 homem
que se exp6e a lei e pode ser punido pela lei, esse homo penalis e, no sentido estrito, um homo oeconomicus. E e a lei que
permite, precisamente, articular 0 problema da penalidade
com 0 problema da economia.
Aconteceu, de fato, no decorrer do seculo XIX, que essa
economia levou a um efeito paradoxa!. Qual 0 principio, qual
a razao desse efeito paradoxal? Pois bem, uma ambigiiidade devida ao fato de que a lei como lei, como forma geral da
economia penal, era evidentemente indexada aos atos de
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infrac;ao. A lei sanciona unicamente atas, claro. Mas, por

outro lado, os principios da existencia da lei penal, em outras
palavras, a necessidade de punir, a grada<;ao na puni<;ao
tambem, a aplica<;ao efetiva da lei penal s6 tinham sentido
na medida em que,

e claro, nao se punia urn ata -

porgue

nao tern sentido punir urn ate -; s6 tinha sentido na meclida em que se pune urn inclividuo, urn inclividuo infrator que
se trata de punir, de emendar, de dar em exemplo a outros
possiveis infratores. De modo que, nesse equivoco entre uma
forma da lei que define uma rela<;ao com 0 ate e a aplica<;ao
efetiva da lei que s6 pode visar necessariamente urn individ~o, nesse equivoco entre 0 crime e 0 criminoso, ve-se como
pode se desenhar urna tendencia intema a todo 0 sistema.
Vma tendencia intema a todo 0 sistema em que clire<;ao? Pois
bern, em clire<;ao a uma modula<;ao cada vez mais inclividualizante da aplica<;ao da lei e, por conseguinte, reciprocamente, a uma problematiza<;ao psicol6gica, sociol6gica, antropol6gica daquele a quem se aplica a lei. Ou seja, 0 homo
penalis esta derivando, ao longo de todo 0 seculo XIX, para
o que se poderia chamar de homo criminalis. E, quando a criminologia se constitui no fim do seculo XIX, urn seculo prec!samente depOls da reforma preconizada por Beccaria e esquematizada por Bentham, quando 0 homo crimina/is se
constitui urn seculo depois disso, chega-se de certo modo
ao cabo do equivoco, e 0 homo legalis, 0 homo penalis e retomado assim atraves de toda uma antropologia, toda uma
antropologia do crime que substitui, claro, a rigorosa e economica mecanica da lei por toda urna infla<;ao: uma infla<;ao de saber, uma infla<;ao de conhecimentos, uma infla<;ao
de discursos, uma multiplica<;ao das instancias, das institui<;6es, dos elementos de decisao, e toda a parasitagem da
senten<;a em nome da lei por medidas individualizantes em
termos de norma. De sorte que 0 principio economico da
referenda alei e da mecanica pura da lei, essa economia rigorosa levava a toda uma infla<;ao no interior da qual 0 sistema penal nao cessou de patinar desde 0 fim do seculo XIX.
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Eis em todo casa como eu verla as coisas, atendo-me 0 mais
possivel ao que os neoliberais poderiam clizer dessa evolu<;ao.
Entao a analise dos neoliberais, que nao se preocupam
com esses problemas de hist6ria, a analise dos neoliberais,
a analise de Gary Becker - esta num artigo que se chama
"Crime e puni<;ao" e foi publicado no Journal ofPolzttca/ Economy em 1968" - consiste em retomar, no fundo, 0 filtro
utilitano que havia sido 0 de Beccaria, de Bentham, procurando [evitar]*, na medida do possivel, a serie de deslocamentos que haviam levado a passar do homo oeconomicus ao
homo legalis, ao homo penalis e, por fim, ao homo criminalis:
ater-se na medida do possivel, gra<;as a uma analise que seria puramente economica, a urn homo oeconomicus ever como
o crime, talvez a criminalidade, pode ser analisado a partir
dai. Em outras palavras, tentar neutralizar todos esses efeitos que vern do momento em que se quis - 0 que era 0 ca,:o
de Beccaria e de Bentham - repensar os problemas economicos e lhes dar forma no interior de urn quadro juriclico que
seria absolutamente adequado. Em outras palavras - aqui
tambem nao cligo 0 que eles clizem, pois [a hist6ria nao e 0
problema deles1** -, mas creio que ess~s neoliberais poderiam clizer 0 seguinte: que a culpa, 0 pnnClplO do deslocamento no clireito penal do seculo XVIII foi essa ideia de Beccaria
e de Bentham, de que 0 caJculo utilitano podia tomar adequadamente forma no interior de urn,,; estrutura juridica. E,
no fundo, esse foi de fato urn dos move!s, ou urn dos 50nhos, de toda a critica politica e de todos os projetos do fim
do seculo XVIII, em que a utilidade toma forma no clireito e
em que 0 clireito se constr6i inteiramente a partir de urn
cakulo de utilidade. A hist6ria do direito penal mostrou que
essa adequa<;ao nao poclia ser feita. Epreciso portanto manter a problema do homo oeconomicu~, .sem ter em vista traduzir imediatamente essa problemahca nos termos e nas
formas de uma estrutura juridica.
.. Conjectura: palavra omitida.
** Sequencia de paJavras dificilmente audiveis.
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Entao, como eles fazem para analisar ou manter a analise desse problema do crime no interior de uma problematica economica? Primeiro, definic;ao do crime. EBecker, em
seu artigo "Crime e castigo", [sic] que da esta definic;ao do
crime: chama de crime toda ac;ao que faz urn individuo correr 0 risco de ser condenado a urna pena25 . [Alguns risos.] Fico
surpreso com 0 riso de voces, porque I' afinal, com uma dif';,renc;a bern pequena, a definic;ao que 0 c6digo penal franc:s e, por conseguinte: todos os c6digos nele inspirados
dao do cnrne, pOlS voces sabem como 0 c6digo penal define urn delito: 0 delito I' 0 que I' pUnido por penas correcionais. 0 que I' urn crime?, diz 0 c6digo penal, esse c6digo penal que I' 0 de voces, I' 0 que I' punido por penas aflitivas e
mfamantes". Em outras palavras, 0 c6digo penal nao da nenhurna definic;ao substancial, nenhurna definic;ao qualitativa,
nenhuma definic;ao moral do crime. Crime I' 0 que I' punido
pela lei, e ponto final. Portanto, voces veem que a definic;ao
dos neoliberais e bern pr6xima: I' 0 que faz urn individuo
correr 0 risco de ser condenado a urna pena. Ebern pr6ximo,
mas, ~ como ~oces veem, tern uma diferen.;a, uma diferen\a

que e uma dlferenc;a de ponto de vista, ja que 0 c6digo, evitando dar uma definic;ao substancial do crime, coloca-se do
ponto de vista do ato e se pergunta 0 que I' 0 ato, ou como
~aracterizar urn ate que podemos dizer criminoso, isto 1', que
: purudo, Justamente, como crime. E0 ponto de vista do ato,
e uma especie de caracterizac;ao operat6ria, de certo modo
utilizavel pelo juiz. Voce devera tomar como crime todo ate
que I' punido pela lei. Definic;ao objetiva, operat6ria, feita
do ponto de vista do juiz. Quando os neoliberais dizem: 0
crime I' toda ac;ao que faz urn individuo COrrer 0 risco de ser
cond_en~do a uma pena, voces sirnplesmente veem que a defimc;ao e a mesma, mas 0 ponto de vista simplesmente mudou. Eles se colocam do ponto de vista de quem comete ou
vai. cometer 0 crime, guardando 0 conteudo pr6prio da defimc;ao. A pergunta que se faz 1': 0 que I' para ele, isto 1', para
o sujeito de urna ac;ao, para 0 sujeito de uma conduta ou de
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urn cornportamento,

0

que

e0

crime? Pais bern,

e aquela

coisa que faz que ele corra 0 risco de ser punido.
Voces veem que esse deslocamento do ponto de vista 1',
no fundo, do mesmo tipo do que era realizado a prop6sito
do capital humane e do trabalho. A ultima vez, procurei lhes
mostrar como os neoliberais, retomando 0 problema do trabalho, procuravam nao mais pensar do ponto de vista do
capital ou do ponto de vista da mecanica e do processo economico, mas sim do ponto de vista de quem toma a decisao de trabalhar. Passam portanto, aqui tambem, para 0 lade
do sujeito individual, mas, passando para 0 lade do sujeito
individual, nem por isso derramam nele urn saber psicol6gico, urn conteudo antropol6gico, assim como, ao falar do
trabalho do ponto de vista do trabalhador, nao faziam uma
antropologia do trabalho. S6 passam para 0 lade do sujeito
na medida em que - tomaremos alias sobre esse ponto, porque I' muito irnportante (digo aqui a coisa simplesmente, de
forma bern grosseira) - se pode toma-lo pelo vies, pelo aspecto, pela especie de rede de inteligibilidade do seu comportamento que faz que seja urn comportamento economico. 56 se toma a sujeito como homo oeconomicus, 0 que naD
quer dizer que 0 sUjeito por inteiro seja considerado homo
oeconomicus. Em Qutras palavras, considerar 0 sujeito como
homo oeconomicus nao implica uma assimilac;ao antropol6gica de todo comportamento, qualquer que seja, a urn comportamento econornico. Quer dizer, simplesmente, que a
grade de inteligibilidade que sera adotada para 0 comportamento de urn novo individuo I' essa. Isso quer dizer tambern que 0 individuo 56 vai se tamar govemamentalizavel*,
que s6 se vai poder agir sobre ele na medida em que, e somente na medida em que, ele I' homo oeconomicus. Ou seja,
a superficie de contato entre 0 individuo e 0 poder que se
exerce sobre ele, por conseguinte 0 principio de regulac;ao
.. M. -Foucault trope;a urn pouco nessa palavra, acrescentando: ou
govema..., enfirn, sim, govemamentalizavel
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do poder sobre 0 individuo, vai ser essa especie de grade do
homo oeconomicus. a homo oeconomicus e a interface do governo e do individuo. E isso nao quer dizer de forma alguma
que todo individuo, todo sujeito, e um homem economico.
Vai-se passar portanto para 0 lado do sujeito individual,
considerando-o homo oeconomicus, tendo como conseqiiencia que, se se define assim 0 crime como a ac;ao que 0 individuo comete assumindo 0 risco de ser punido pela lei, voces veem que nao ha entao nenhuma diferenc;a entre uma
infrac;ao ao codigo de transito e um assassinato premeditado. Isso quer dizer igualmente que, nessa perspectiva, 0 criminoso nao e, de forma alguma, marcado ou interrogado a
partir de caracteristicas morais ou antropologicas. a criminoso nao e nada mais que absolutamente qualquer um.
criminoso e todo 0 mundo, quer dizer, ele e tratado como
qualquer outra pessoa que investe numa ac;ao, que espera
lucrar com ela e aceita 0 risco de uma perda. a crirninoso,
desse ponto de vista, nao e nada mais que isso e deve continuar sendo nada mais que isso. Nessa medida, voces percebem que aquilo de que 0 sistema penal tera de se ocupar ja
nao e essa realidade dupla do crime e do criminoso. E uma
conduta, e uma serie de condutas que produzem ac;6es, ac;6es
essas cujos atores esperam um lucro, que sao afetadas por
um risco especial, que nao e simplesmente 0 da perda economica, mas 0 risco penal ou ainda 0 risco da perda economica que e infligida por um sistema penal. a proprio sistema penallidara portanto, nao com criminosos, mas com pessoas que produzem esse tipo de ac;ao. Em outras palavras,
ele tera de reagir a uma oferta de crime.
Entao 0 que vai ser a punic;ao nessas condic;6es? Pois
bem, a punic;ao - aqui tambem me remeto a definic;ao de
Becker - e 0 meio utilizado para limitar as extemalidades"
negativas de certos atos'". Voces veem que aqui tambem estamos bem proximos de Beccaria ou de Bentham, de toda a
problematica do seculo XVIII em que, como voces sabem, a
punic;ao era justificada pelo fato de que 0 ate pumdo era nocivo e que era por isso mesmo que se havia feito uma lei.

a
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Era tambem esse mesmo principio de utilidade que devia ser
aplicado a medida da pumc;ao. Devia-se punir de maneira
tal que os efeitos nocivos da ac;ao pudessem ser ou anulados ou prevemdos. Logo, continuamos b;m perto da problematica do seculo XVIII, mas, aqUl tambem, com uma mudanc;a importante. Enquanto a teoria classica procurava
simplesmente articular uns a outros diferentes efeitos heterogeneos esperados da punic;ao, ou seja, 0 problema da reparac;ao, que e urn problema civil, 0 probl.ema da rec~pera
c;ao do individuo, 0 problema da prevenc;ao em relac;ao aos
outros individuos, etc., os neoliberais vilo fazer uma arl1culac;ao, uma desarticulac;ao diferente da pumc;ao. Eles distinguem duas coisas, enfim, nao fazem malS que retomar, no
fundo, uma problematica corrente no pensamento ou !'a
reflexao juridica anglo-saxa. Eles dizem: de um lado, ha a
lei, mas 0 que e a lei? A lei nada mais e que um interdito, ';
a formulac;ao da interdic;ao, por um lado, eVldentemente, e
uma realidade, uma realidade institucional. Poder-se-Ia d,zer, se preferirem, remetendo a outra problematica: e um
speech act que tem certo numero de efeitos'". Esse ato: por
sinal, tem ele proprio certo custo, pois que a formulac;ao da
lei implica um parlamento, uma discussao e tomadas de decisao. E, de fata, uma realidade, mas nao e apenas essa realidade. E ha tambem, por outro lado, 0 conjunto dos instrumentos pelos quais vai se dar a essa ~terdic;ao uma "forc;a':*
real. Essa ideia de uma forc;a da leI e traduzlda, como voces
sabem, por esta palavra, que encontrarnos c~m ta~;a freqiiencia, enforcement, e que se costuma tra?UZlr por reforc;o" da lei. Nao e isso. a enforcement oflaw e malS que a aplicac;ao da lei, pois se trata de uma serie bem diferente de mstrumentos reais que se tem de por em pratica para aplicar a
lei. Mas nao e 0 reforc;o da lei, e menos que 0 reforc;o da leI,
na medida em que reforc;o significaria que ela e demasiado
fraca e que e necessario acrescentar um pequeno suplemen... Entre aspas no manuscrito.
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to ou toma-Ia mais severa. 0 enforcement of law e 0 conjunto
de instrumentos postos em pratica para dar a esse ato de
interdi~ao, em que consiste a formula~ao da lei, realidade
social, realidade politica, etc.
Esses instrumentos de "enfor~o" da lei - perdoem-me
o neologismo dessa transcri~ao - vao ser 0 que? Pois bern,
vao ser a quantidade de puni~ao prevista para cada urn dos
crimes. Vao ser a importancia, a atividade, 0 zelo, a compe-

tencia do aparelho encarregado de detectar os crimes. Vao
ser a importancia, a qualidade do apare!ho encarregado de
acusar os criminosos e fomecer as pravas efetivas de que
cometeram 0 crime.viio ser a maior ou menorrapidez dos juizes em julgar, a maior ou menor severidade dos juizes nas
margens que !hes sao dadas pela lei.Vao ser tambem a maior
ou menor eficacia da puni\ao, a maior ou menor invariabi-

lidade da pena aplicada, que a administra~ao penitenciana
pode modificar, atenuar, eventualmente agravar. Etodo esse
conjunto de coisas que constitui 0 enfor~o da lei, tudo 0 que
por conseguinte vai responder oferta de crime como conduta, de que lhes falei, com 0 que se chama de demanda
negativa. 0 enfor~o da lei e 0 conjunto de instrumentos de
a~ao sobre 0 mercado do crime que op6e a oferta do crime
uma demanda negativa. Ora, esse enfor~o da lei, evidente-

a

mente, nao

e nem neutro nem indefinidamente extensivel,

e isso por duas raz6es correlativas.
A primeira, claro, e a de que a oferta do crime nao e indefinidamente e uniformemente elastica, isto e, ela nao responde da mesma maneira a todas as formas e a todos os niveis fda] demanda negativa que the e oposta. Enfim, para
dizer as coisas de modo bern simples: voces tern certas formas de crime ou certas faixas de comportamento criminoso, que cedem muito facilmente a uma modifica~aoou a uma
ligeira intensifica~ao da demanda negativa. Para tomar 0 exemplo mais corrente: seja uma grande loja em que 20% do faturamento, digo isso de modo totalmente arbitrario, e desviado pelo raubo. E facil, sem muita despesa de vigilancia
ou de enfor~o excessive da lei, suprimir os 10% acima de 10.

AULA DE 21 DE MARCO DE 1979

349

Entre 5[%] e 10% ainda e relativamente facil. Chegar a reduzir abaixo de 5, ai fica bern dilicil, abaixo de 2, etc. Do mesmo modo, e certo que existe toda uma primeira faixa de crimes passionais que se pode fazer praticamente desaparecer
facilitando 0 div6rcio. E ha urn nucleo de crimes passionais
que 0 relaxamento das leis sobre 0 div6rcio nao alterara.
Logo a elasticidade, isto e, a modifica~ao da oferta em rela~ao aos efeitos da demanda negativa, nao e homogenea
conforme as diferentes faixas ou os diferentes tipos de a~ao
exarninados.
Em segundo lugar, e esse e outro aspecto que esta totalmente ligado ao primeiro, 0 proprio enfor~o tern urn custo
e tern extemalidades negativas. Tern urn custo, ou seja, requer urna remunera~ao altemativa. Tudo 0 que voce investir no aparelho de enfor~o da lei, voce nao podera utilizar
de outro modo. Remunera~aoaltemativa, e evidente. E tern
urn custo, au seja, comporta inconvenientes politicos, inconvenientes sociais, etc. Logo, uma politica penal nao vai
ter por objetivo, ou por alvo, 0 que era 0 objetivo e 0 alvo de
todos os reformadores do seculo XVIII, quando eles criavam
seu sistema de legalidade universal, a saber, 0 desaparecimento total do crime. A lei penal, e toda a mecanica penal
com que sonhava Bentham, devia ser tal que, no tim das contas, mesmo que na realidade isso nao pudesse acontecer, ja
nao houvesse crime. E a ideia do pan6ptico, a ideia de uma
transparencia, a ideia de urn olhar que fixa cada urn dos individuos, a ideia de uma grada~ao das penas suficientemente sutil para que cada individuo em seu calculo, em seu
foro intimo, em seu cMeuio economica, possa se dizer: nao,

se cometo esse crime, a pena a que me exponho e pesada
demais, por conseguinte nao vou cometer esse crime - essa
especie de anula~ao geral do crime que se tinha em mira
era 0 principio de racionalidade, 0 principio organizador do
calculo penal no espirito reformador do seculo XVIII. Aqui,
ao contrario, a politica penal deve renunciar absolutamente,
a titulo de objetivo, a essa supressao, a essa anula~ao exaustiva do crime. A politica penal tern por principio regulador
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uma simples inteIVen~ao no mercado do crime e em relac;ao

a oferta de crime. Euma interven,ao que lirnitara a oferta
do crime, e a lirnitara tao-somente por uma demanda ne-

gativa cujo custo, evidentemente, nao devera superar nun-

ca 0 custo dessa criminalidade cuja oferta se quer limitar. E
a defini,ao que da Stigler do objetivo de uma politica penal.
"0 enfor,o da lei", diz ele, "tem por finalidade obter um grau
de conformidade com a regra do comportamento prescrito
que a sociedade acredita poder se proporcionar, levando em
conta 0 fato de que 0 enfor,o e dispendioso." Esta no Journal of Political Economy de 1970". Voces estao venda que,
nesse momento, a sociedade aparece como consurnidora de

comportarnentos conforrnes, isto e, segundo a teoria neoli-

beral do consumo, produtora de comportamentos conformes
que a satisfazem mediante certo investimento. Por conseguinte, a boa politica penal nao tem em vista, de forma alguma, uma extinc;ao do crime, mas sim urn equilibria entre
curvas de oferta de crime e de demanda negativa. Ou ainda: a sociedade nao tem uma necessidade indefinida de conforrnidade. A sociedade nao tem a menor necessidade de
obedecer a um sistema disciplinar exaustivo. Uma sociedade vai bem com certa taxa de i1egalidade e iria muito mal se
quisesse reduzir indefinidamente essa taxa de ilegalidade.
o que equivale mais uma vez a colocar como questao essencial da politica penal nao como punir os crimes, nem mesrna quais ac;6es devem ser consideradas crime, mas 0 que se
deve tolerar como crime. Ou ainda: 0 que seria intoleravel
nao tolerar? E a defini,ao de Becker em "Crime e castigo".
Duas questaes aqui: quantos delitos devem ser permitidos?
Segunda: quantos delinquentes devem ser deixados impunes?" Eessa a questao da penalidade.
Concretamente, isso da no que? Nao ha muitas analises
feitas nesse estilo. Ha uma analise de Ehrlich sobre a pena
de morte, na qual ele conclui que, no lim das contas, a pena de
morte e bastante utiP'. Mas deixemos isso para lao Esse genero de ancilise nao me parece nero 0 mais interessante nero
o mais eficiente em rela,ao ao objeto de que trata. Em com-
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pensa,ao, e certo que em [outras] esferas, em particular onde
a criminalidade concerne mais e melhor ao fenomeno de
mercado, e um pouco mais interessante discutir os resultados. E essencialmente, claro, 0 problema da droga que,
sendo ela pr6pria um fenomeno de mercado, e do ambito
de uma analise econornica, de uma economia da criminalidade, muito mais acessivel, muito mais imediata". A droga
se apresenta portanto como um mercado, e digamos que,
ate a decada de 1970 mais ou menos, a politica de enfor,o
da lei em rela,ao a droga visava essencialmente reduzir a
oferta de droga. Reduzir a oferta de droga, a oferta de crime de
droga, de delinquencia de droga - reduzir essa oferta queria dizer 0 que? Queria dizer, e claro, reduzir a quantidade
de droga posta no mercado, e reduzir a quantidade de droga
posta no mercado queria dizer 0 que? Controlar e desmantelar as redes de refino, controlar e desmantelar tambem as
redes de distribui,ao. Ora, essa politica dos anos 1960, sabemos muito bem a que resultados levou. Desmantelando, Dunea exaustivamente, e claro - por razoes que podenamos discutir, nao e? -, desmantelando parcialrnente as
redes de refino e de distribui,ao, 0 que aconteceu? Primeiro,
isso aumentou 0 pre,o unitano da droga. Segundo, beneficiou e fortaleceu a situa,ao de monop6lio ou de oligop6lio
de certo numero de grandes vendedores, de grandes traficantes e de grandes redes de refino e distribui,ao de droga
acarretando, como efeito de monop6lio ou efeito oligopolistico, um aumento dos pre,os, na medida em que nao se
respeitavam as leis do mercado e da concorrencia. E, por
flm, terceiro, Dutro fenomeno mais irnportante no nivel da
criminalidade propriamente dita: 0 consumo da droga, pelo
menos no caso dos intoxicados graves e de certo numero de
drogas, essa demanda de droga e absolutamente inelastica,
ou seja, qualquer que seja 0 pre,o, 0 drogado vai querer encontrar sua mercadoria e estara disposto a pagar qualquer
pre,o por ela. E e essa inelasticidade de toda uma camada
da demanda de droga que vai fazer a criminalidade aumentar - claramente falando, vai-se assaltar alguem na rna para
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!he tomar dez d6lares, para comprar a droga de que se necesslta. De mo_do que, desse ponto de vista, a legis]a,ao, 0 estilo de legISla,ao, ou antes, 0 estilo de enfor,o da lei que havia
sido desenvolvido no decorrer dos anos 1960 revelou-se um
fracasso sensaciona!.
Dai a segunda soIUl;ao, formulada em termos de economia liberal par Eatherly e Moore em 1973". Eles dizem: e
pura loucura tentar limitar a oferta de droga. 13 preciso deslocar para a esquerda a oferta de droga, isto e, globalmente,
grosselramente falando, fazer que a droga seja mais acessivel_e malS barata, mas com as seguintes modula,oes e preclsoes. De fato, 0 que acontece no mercado real da droga?
Temos, no fundo, duas categorias de compradores: os que
~ome,am a conSumlr droga e cUJa demanda e elastica, isto
e, que podem se deter diante dos pre,os altos demais e renunclar a um consumo que Ihes e prometfdo como tonte de
mUltos prazeres, mas nao podem pagar. E temos a demanda melastica, ou seja, a dos que, de qualquer modo e qualquer que seJa 0 pre,o, comprarao. Entao a atitude dos traficantes de droga consfste em que? Em oferecer um pre,o
de merc~do,relativame,nte baJXo aos consumidores cuja demanda ~ elastica, lsto e, aos iniciantes, isto e, aos pequenos
consumldores, e depols - mas s6 depois - que se tornaram consurrudores habituais, isto e, quando a sua demanda
se tomou inehistica, nesse momento aumenta-se 0 pre~o, e as
drogas q~e Ihes fornecem nesse momento tem esses pre,os
monopoli~ticos extremamente elevados que induzem por-

tanto tenomenos de cnmmalidade. Qual deve ser entao a
atitude dos que orientam a politica de enfor,o da lei? Pois
bem, sera preciso fazer 0 contrario, fazer que 0 que se chama de pre,o de mgresso, isto e, 0 pre,o para os novos consurrudores, seJa 0 mais alto possivel, de modo que 0 pre,o
seJa em Sl mesmo uma arma de dissuasao e que os pequenos consumldores, que as consurnidores eventuais naD pos-

sam, por causa de um problema de limiar economico, dar 0
passo do ~onsu~o. E,. em ,compensa,ao, para aqueles cuja
demanda e melastica, lStO e, os que como quer que seja pa-
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garao qualquer pre,o, proporcionar a estes a droga ao me!hor pre,o possive!, isto e, ao pre,o mais baixo possivel, para
que nao sejam obrigados, ja que comprarao de qualquer
modo, a arranjar 0 dinheiro para comprar a droga par qualquer meio - em outras palavras, [para] que seu consumo de
droga seja 0 menos crimin6geno possive!. Portanto ha que
fomecer aos drogados drogas a pre,o baixo e aos nao-drogados drogas a um pre,o altissirno. Ha toda uma politica que se
traduziu alias, como voces sabem, por uma [atitude]* que
nao procurava tanto diferenciar entre as chamadas drogas leves e as drogas pesadas, mas distinguia entre as drogas com
valor indutivo e as drogas sem valor indutivo, e distinguia sobretudo dois tipos de consumo, 0 consumo elastico de droga
e 0 consumo ine!astico. E a partir dai toda uma politica de
enfor,o da lei voltada para os novos consumidores, para os
consumidares potenciais, para os pequenos traficantes, para
esse pequeno comercio que se faz nas esquinas; politica de
enfor,o da lei que obedecesse a uma racionalidade economica que era a racionalidade de um mercado, com esses elementos diferenciados de que eu !hes falava.
Disso tudo, 0 que se pode tirar como conseqiiencias?
Primeiro, supressao antropol6gica do criminoso. Supressao
antropol6gica do criminoso - e bom dizer que nao se trata
da elimina,ao da escala individual**, mas da postula,ao de
um elemento, de uma dimensao, de urn nivel de comportamento que pode ser ao mesmo tempo interpretado como
comportamento economico e controlado a titulo de comportamento economico***. Ehrlich e que dizia no seu artfgo so.. M.P.: politica
** 0 rnanuscrito acrescenta, p. 19: "nao uma anula~ao das tecnologias que visarn influir no comportamento dos individuos" .
..** Ibid.: "Urn sujeito econ6mico e urn sujeito que, no sentido estrito, procura em qualquer crrcunsmncia maximizar seu lucro, otimizar
a relac;ao ganho/perda; no sentido lato: aquele cuja conduta e influenciada pelos ganhos e perdas a ela associados."
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bre a puni~ao capital: "0 carater horrivel, cruel ou patologico do crime nao tern nenhuma importancia. Nao ha motivo para crer que os que amam ou odeiam outras pessoas
sao menos 'responsive', sao menos acessiveis, respondem
menos facilmente as mudan~as nos ganhos e perdas associados a sua atividade do que as pessoas indiferentes ao
bem-estar dos outros."" Em outras palavras, todas as distin~6es que havia, que foram introduzidas entre criminosos
natos, crirninosos ocasionais, perversos e nao-perversos,
reincidentes, hIdo issa nao tern a menor importancia. Devese poder admitir que, como quer que seja, por mais patologico, digamos, que seja 0 sujeito num certo nivel e visto sob
certo prisma, esse sujeito eate certo ponto, em certa rnedida, uresponsive" a essas mudan~as nos ganhos e perdas, ou
seja, a a~ao penal deve ser uma a~ao sobre 0 jogo dos ganhos
e perdas possiveis, isto e, uma a~ao ambiental. Ii sobre 0
ambiente do mercado em que 0 individuo faz a oferta do
seu crime e encontra uma dernanda positiva au negativa, e
sobre isso que se deve agir. 0 que levantara 0 problema, sobre 0 qual falarei a proxima vez, da tecnica dessa nova tecnologia ligada, creio eu, ao neoliberalismo, que e a tecnologia ambiental ou a psicologia ambiental nos Estados Unidos.
Em segundo lugar, como voces veem (mas tambem tornarei sobre esse ponto"), no horizonte de uma analise como
essa, 0 que aparece nao e em absoluto 0 ideal ou 0 projeto
de uma sociedade exaustivamente disciplinar em que a rede
legal que encerra os individuos seria substituida e prolongada
de dentro por mecanismos, digamos, norrnativos. Tampouco e uma sociedade em que 0 mecanismo da norrnaliza~ao
geral e da exclusao do nao-norrnalizavel seria requerido.
Tem-se, ao contrano, no horizonte elisso, a imagem ou a ideia
ou 0 tema-programa de uma sociedade na qual haveria otimiza~ao dos sistemas de diferen~a, em que 0 terreno ficaria
livre para os processos oscilatorios, em que haveria uma toleriincia concedida aos individuos e as praticas minoritarias,
na qual haveria uma a~ao, nao sobre os jogadores do jogo,
mas sobre as regras do jogo, e, enfim, na qual haveria uma
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interven~ao que nao seria do tipo da sUjei~ao intema d?s
individuos, mas uma interven~ao de tipo amblental. Sao
mais ou menos todas essas coisas que procurarel desenvol-

ver a proxima vez~7*.
,. 0 manuscrito compreende aqui seis folhas nao paginadas, que
se inscrevem na continuidade do desenvolvimento precedente:
AnaIises como essa colocarn urn cecto n6mero de problemas.
L Relativos a tecnologia hurnana
.
.
Por urn lado, urn recuo maci~o em rela~ao ao sistema no~tivo-~l$ciplinar. 0 conjunto constituido por uma economia de tipo capltahsta ~
titu'r;Cies politicas indexadas na lei tinha por correlata urna tecnologta 0
I rtamento humano urna "governamentalidade" individualizante que
compo
,
1
- . d finid
comportava: 0 quadriculamento disciplinar, a regu amenta<;ao m e a ,
a subord.ina~aol dassifica<;ao, a norma.
.
.
(2~ pagina] Considerada em seu conj~to, a governamentahdade liberal era ao mesmo tempo legalista e normalizante, sen~o a regulamenta\300 disciplinar a ponte entre os dois aspectos. Com, eVldentemente, toda
uma serie de problemas relativos
- it autonomia, it [...] a\3oo (setorializa<;ao?) desses espa<;os e [ .. J regulamentares
.
- it incompatibilidade terminal entre as formas da legalidade e as
"?
formas da normaliza<;ao.
E esse conjunto que aparec'e agora como n.ao indispen:savel. Por que.
Porque a grande ideia de que a lei era 0 principIO da frugahdade governamental se mostra inadequada:
.
- porque a "lei" 113.0 existe como (principio?). (Pode-se .ter?) tantas leiS
quantas se quiser, ultrapassar os limites da lei faz parte do SiStema legal. .
- [3~ pagina] porque a lei 56 pode funcionar lastreada ~or ou~~ COlsa que e seu contrapeso, sellS intersticios, seu suplemento -4 mterdl<;ao.
Seria necessario
1 mudar a conce~o da lei ou, pelo menos, elucidar sua fun\3oo. Emoutras Palavras, MO confundir sua forma (que e sempre proibir ou coa~) e ~ua
fun<;ao, que cleve ser a de regra do jogo. A lei e 0 que deve f~v~~ 0 jOgo, I.e.,
as (...] ao;6es, as ernpresas, as iniciativ~, as mUd.an<;as,?osslbili~doque cada
urn seja urn sujeito raciona!, i.e., maximize essas furu;Oes de utilidade.
2 e considerar que em vez de suplementa-Ia com uma regulamenta<;ao, u~ planifica\ao, urna disciplina
calcular seu "enfor<;D"
- isto e, MO se deve lastrea-la com outra coisa, mas com 0 que deve
simplesmente lhe dar for<;a;
- W pagina] mas dizendo-se daramente que esse enfor\o e, no fundo, 0 elemento principaL
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- porgue a lei nao existe sem ele,
- porque a lei e elastica,
- porque e passivel calcuM-Io.
Como permanecer no Rule of law? Como racionalizar esse enfoI'l;o,
estanda entendido que a propria lei nao pode ser urn principia de racionaliza\ao?
- pelo calculo dos custos
- a utilidade da lei
- e 0 custo do seu enfo~o
- e pelo fata de que, se se quiser nao sair da lei e nao desviar sua verdadeira fun~o de regra do jogo, a temologia a utilizar nao sera a disciplina-normaliza~o, sera a a~o sobre 0 ambiente. Modificar a distribui~ao
das cartas do jogo, nao a mentalidade dos jogadores.
(5~ pagina] Ternos ai uma radicaliza\ao do que as ordoliberais alemaes ja haviam definido a prop6sito de uma ac;iio govemamental: deixar 0
joga economko 0 mais livre possivel e fazer uma Gesellsclulftspolitik. Os Iiberais americanos dizem: essa Gesellschiljtspolitik, se se guiser mante-Ia na
ordem da lei, cleve ver cada urn como urn jogador e s6 interviI' sobre um
ambiente em que ele podera jogar. Tecnologia ambiental que tem por aspectos principais:
- a defini~ao ern torno do individuo de wn quadro suficienternente
flexivel para que ele possa jogar;
- a possibilidade, para 0 individuo, de a regula~ao dos efeitos definir seu pr6prio quadroi
- a regula~ao dos efeitos arnbientais
- 0 nao-dano
- a nao-absor~ao
- a autonornia desses espa~os ambientais.
W pagina] Nao urna individualiza~ao unifonnizante, identificat6ria, hierarquizante, mas wna arnbientalidade aberta as vicissitudes e aos fen6rnenos transversais. Lateralidade.
Tecnologia do arnbiente, das vicissitudes, das liberdades de Oogos?)
entre dernandas e ofertas.
- Mas sera que isso e considerar que se esta lidando com sujeitos naturais? (jim do manuscrito)

1. Cf. supra, aula de 14 de fevereiro de 1979, p. 199.
2. Cf. F. Bilger, La Pensee economique liberale de /'Allemagne
contemporaine, op. cit., p. 186: "A politica sociol6gica se decompoe
[...] em varias politicas particulares muito variadas, sendo as principais, para esses autores, uma organiza\ao do espa\o economico,
urn incentivo as pequenas e medias ernpresas e, sobretudo, uma
desproletariza\ao da sociedade pelo desenvolvimento da poupan<;a privada e pela reparti<;ao mais ampla possivel do capital nacional
entre todos os cidadaos. Tomando todos os individuos capitalistas,
estabelecendo urn capitalismo popular, eliminam-se as taras 50dais do capitalismo, independentemente do fato do assalariamento crescente na economia. Urn assalariado tambem capitalista ja
nao e urn proletcUio."
3. Cf. supra, aula de 14 de fevereiro de 1979, pp. 201-2.
4. Cf. supra, aulas de 14 de fevereiro e 21 de fevereiro de 1979.
5. A. Riislow, in Colloque Walter Lippmann, op. cit., p. 83: "Se,
no interesse da produtividade otirna da coletividade e da independencia maxima do individuo, a economia desse corpo social for organizada segundo as regras da economia de mercado, resta a satisfazer novas e maiores necessidades de integra<;ao."
6. W. Ropke, La Crise de notre temps, trad. cit., parte II, cap. 2,
p. 236: "[...] nao pe<;amos a concorrencia mais do que ela pode dar.
Ela e urn principio de ordern e de dire<;ao no campo particular da
economia de mercado e da divisao do trabalho, mas nao urn prin-
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cipio em cima do qual seria passivel erigir a sociedade inteira. Mo-

ral e sociologicamente, e urn princfpia perigoso, mais dissolvente
do que unificante. Para que a concorrencia nao aja como urn explosivo social nem degenere ao mesmo tempo, ela pressup6e urn

enquadramento ainda roais forte, fora cia economia, urn quadro
politico e moral muito roais solido".
7. Ibid.: "[...] urn Estado forte, pairando bern acima dos gropos de interesses famintos, uma moralidade economica bern elevada, uma comunidade nao desagregada de homens dispostos a
cooperac;ao, naruralrnente emaizados e socialrnente integrados".
8. Q. aula precedente (14 de mar~o), pp. 314-6.
9. Jean-Lue Migue era, entao, professor cia Ecole nationale
d'administration publique de Quebec.
10. "Methodologie economique et economie non marchande", comunicac;ao ao Congresso dos Economistas de Lingua Francesa (Quebec, maio de 1976), reproduzida em parte na Revue
d'economiepolitique, julho-agosto de 1977 (cf. H. Lepage, Demain Ie
capitalisme, IIp. cit., p. 224).
11. j.-L. Migue, ibid., citado por H. Lepage, op. cit., p. 346:
"Vma das grandes contribui~6es recentes da analise economica
foi aplicar integralmente ao setor domestico 0 quadro analitico tradicionalmente reservado a finna e ao consumidor. Fazendo do casal uma unidade de produ~ao ao mesmo tih1.lo que a finna classica,
descobre-se que seus fundamentos analiticos sao na verdade identicos aos da finna. Como na finna, as duas partes que formam 0
casal evitam, gra~as a urn contrato que as liga por longos periodos,
os custos de transa~ao e 0 risco de serem privadas a todo instante
dos inputs do c6njuge e, portanto, do output comum do casal. Com
efeito, 0 que e 0 casal senao 0 compromisso contratual das duas
partes para fornecer inputs espedficos e compartilhar em determinadas propor~6es os beneficios do output do casal? Assim, portanto, em vez de se envolverem num processo custoso para renegociar e supervisionar incessantemente a incalculavel quantidade de
contratos inerentes as troeas da vida domestica de todos os dias, as
duas partes estabelecem num contrato de longo prazo os termos
gerais da troca que os regerao."
12. Cf. Moi, Pierre Riviere, ayant egorge rna mere, rna soeur et mon
frere..., apresentado por M. Foucault, Paris, julliard, "Archives", 1973.
[Ed. bras.: Eu, Pierre Riviere, que degolei minha mile, minha innil e
meu irmao, Rio de janeiro, Graal, 1977.)
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13. Criada em 1943, a American Enterprise Institute for Public
Policy Research (AE!) tern sua sede em Washington. Ponta de lan~a
da luta anti-regulamentar, representa, ainda hoje, com as suas publicac;oes (livros, artigos, relat6rios), urn dos mais importantes centros de estudos (think tanks) do neoeonservadorismo americano.
14. Entre essas outras agencias: a Consumer Safety Product

Commission, a Occupational Safety and Health Commission, a Civil
Aeronautics Board, a Federal Communications Commission, a Security
Exchange Commission (cf. H. Lepage, Demain Ie capitalisme, pp. 221-2).
15. Como sugere a alusao ateoria dos speech acts, um poueo

mais abaixo (p. 347), esem duvida aos trabalhos de j. R. Searle, entre os representantes americanos da filosofia analitica, que Fourault faz aqui referencia implicita. Cf. infra, pp. 361, nota 29. A
conferencia "La philosophie analytique de la politique", pronunriada em T6quio no ano precedente (DE, ill, n' 232, pp. 534-51),
da outro testemunho do seu interesse, durante esses anos, pela
"filosofia analitiea dos anglo-americanos": "Afinal, a filosofia analitica anglo-saxa nao se atribui como tarefa refletir sobre 0 ser da
linguagem ou sobre as estruturas profundas da lingua; ele reflete
sobre 0 uso eotidiano que se faz da lingua nos diversos tipos de
discurso. Trata-se, para a filosofia analitica anglo-saxa., de fazer uma
amilise critica do pensamento a partir da maneira como se dizem
as coisas" (p.541).
16. I. Ehrlich, "The deterrent effect of capital punishment: a
question of life and death", American Economic Review, vol. 65 (3),
junho de 1975, pp. 397-417.
17. George j. Stigler (1911-1991): professor da Universidade
de Chicago de 1958 a 1981, pesquisador do National Bureau ofEconomic Research de 1941 a 1976, dirigiu a Journal ofPolitical Economy
de 1973 ate sua morte. Premio Nobel de ciencias economicas em
1982. Foucault faz referencia aqui a "The optimum enforcement of
laws", Journal ofPolitical Economy, vol. 78 (3), maio-junho de 1970,
pp.526-36.
18. G. Becker, "Gime and punishment: an economic approach",
Journal of Political Eronomy, vol. 76 (2), mar~o-abril de 1968, pp.
196-217; republicado em id., The Economic Approach to Human Behavior, op. cit., pp. 39-85. Sabre os tres autores citados, cf. F. jenny,
liLa theorie economique du crime: une revue de la litterature", in
].-j. Rosa e F.Altalion, org., I:Economique retrouvee, op. cit., pp. 296324 (artigo de que Foucault extrai aqui certo numero de informa-
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,6es). Cf. tambem, desde entao, G. Radnitsky e P. Bemholz, orgs.,
Economic Imperialism: The Economic Approach applied outside the
field ofeconomics, Nova York, Paragon House, 1987.
19. a. supra, aula de 17 de janeiro de 1979, pp. 68, nota 10.
20. jeremy Bentham (cf. supra, aula de 10 de janeiro de 1979,
p. 17); cf. notadamente Traites de legislation civile et penale, ed. por
E. Dumont, Paris, Boussange, Masson & Besson, 1802, e Theone
des peines et recompenses, ed. por E. Dumont Londres, B. Dulau,
1811,2 vols. Essas adapta,6es-tradu,6es de Dumont, a partir dos
manuscritos de Bentham, e que deram a conhecer 0 pensamento
deste Ultimo no inicio do seculo XIX. Sobre a genese cia edi\'ao dos
Traitis de legislation civile et penale a partir dos manuscritos de Bentham' cf. a reedi,ao de E. Halevy, La Formation du radicalisme philosophique (t. 1, Paris, F. Alcan, 1901), Paris, PUP, 1995, apendice I,
pp. 281-5. A primeira edi\'ao inglesa desses escritos data, no caso
do primeiro, de 1864 (Theory of Legislation, traduzido a partir da
edi,ao francesa por R. Hildreth, Londres, Kegan Paul, Trench, Tiibner) e, no caso do segundo, de 1825 (The Rationale ofReward, traduzido a partir da edi,ao francesa por R. Smith, Londres, J. & j.
Hunt) e 1830 (The Rationale of Punishment, traduzido a partir da
edi,ao francesa por R. Smith, Londres, R. Heward).
21. Cf. Patrick Colquhoun, A Treatise on the Police ofthe Metropolis, Londres, C. Dilly, 5? ed., 1797/ Traite sur la police de Londres,
trad. fro Le Coigneux de Belabre, Paris, L. Collin, 1807.
22. a. Surveiller et punir, op. cit., pp. 77-84.
23. Sobre esses diferentes pontos, cf. "La verite des formes
juridiques" (1974), DE, II, n? 139, pp. 589-90.
24. Cf. supra, p. 359, nota 18.
25. Essa £rase nao se encontra no artigo de G. Becker. M. Foucault baseia-se na sintese dos trabalhos de G. Becker e G. J. Stigler
apresentada por F. Jenny, "La theorie economique du crime...", in
op. cit" p. 298: "Rejeitando, aqui como nas outras areas da teoria
economica, todo juizo moral, 0 economista distingue as atividades
criminais das atividades legitimas com base unicamente no risco
que corre. As atividades criminais sao as que fazem 0 individuo que
a elas se dedica correr urn risco particular: 0 de ser detido e condenado a uma pena (multa, prisao, execw;ao)."
26. 0 artigo I do C6digo Penal de 1810, que permaneceu em
vigor em suas disposic;6es essenciais ate 1994, baseava a divisao das
infrac;oes - contravenc;6es, delitos e crimes - na natureza da pena
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detenninada. Reservava a qualificac;ao de "crime" para a "infrac;ao
que as leis punem com uma pena aflitiva ou infarnante".
27. Sobre esse conceito, introduzido pela primeira vez por Pigou em 1920 em seu Economics of Welfare, op. cit. [supra, p. 214,
nota 45J, cf. P. Rosanvallon, La Crise de l'ttat-providence, Paris, Le
Seuil, ed. 1984, pp. 59-60; cf. tambem Y. Simon, "Le marche et l'allocation des ressources", in J.-J. Rosa e F. Aftalion, orgs., L'Economique
retrotroee, p. 268: liAs extemalidades sao os custos e os beneffcios monetarios au nao-monetanos resultantes dos fenomenos de interdependencia social. [...] Para os teoricos da economia do bem-estar
[...J, as extemalidades refletem urn fracasso do mercado no processo de alocac;ao dos recursos e necessitarn da intervenc;ao publica para reduzir a divergencia entre os custos sodais e privados."
28. Cf. F. jenny, "La theorie economique du crime...", p. 298:
"Embora 0 crime possibilite ao individuo que 0 comete maximizar
sua utilidade propria, ele gera porem, no nivel da coletividade, extemalidades negativas. 0 nivel global dessa atividade ou dessa industria deve portanto ser limitado. Vma das fonnas de limitar as
extemalidades negativas resultantes dos crimes e deter os criminosos e infligir-lhes penas [...]".
29. Foucault faz referenda aqui ateoria dos atos de discurso
(speech acts) desenvolvida par j. L. Austin (How To Do Things with
Words, Londres, Oxford University Press, 1962 I Quand dire, c'est
faire, trad. fro G. Lane, Paris, Le Seui!, 1970), P. F. Strawson ("Intention and convention in speech-acts", in Logico-Linguistic Papers,
Londres, Methuen, 1971, pp. 149-69), e j. R. Searle (Speech Acts: An
essay in the philosophy of language, Londres, Cambridge University
Press, 1969 / Les Actes de langage. Essai de philosophie du langage,
trad. fro [s.n.}, Paris, Hermann, "Savoir: Lettres", 1972, com urn importante prefacio de O. Ducrot, "De Saussure ala philosophie du
langage"), no ambito da lingUistica pragmatica de Wittgenstein.
Esses quatro autores foram brevemente evocados por Foucault
numa mesa-redonda, no Rio de janeiro, em 1973 (DE, II, n? 139, p.
631), sobre "a analise do discurso como estrategia". Cf. tambem,
sobre essa noc;ao de "speech act"-;rArcheo[ogie du savoir, Paris,
Gallimard, "Bibliotheque des sciences humaines", 1969, pp. 110-1
led. bras.: Arqueologia do saber, 7~ ed., Rio de Janeiro, Forense
Vniversitaria, 2005], e a resposta de Foucault a Searle, com quem
estava em'correspondencia, algumas semanas depois do fim deste curso: "Quanto aanalise dos atos de linguagem, estou plena-
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mente de, acordo com as suas observaJ;oes. Errei em dizer loa
Arqueologza do saber] que os enunciados nilo eram atos de linguagem, mas dizendo isso eu queria salientar que eu os cansidero de urn prisma diferente do seu" (carta de 15 de maio de 1979
citada por H. Dreyfus e P. Rabinow, Michel Foucault: Beyond struc:
turaltsm and hermeneutzcs, Chicago, University of Chicago Press /
MIchel Foucault. Un parcours philosophique, trad. fro F. Durand-Bogaert, Paris, Gallimard, "Bibliotheque des sciences humaines/,
p. 73, n. 1).
30. G. j. Stigler, "The optimum enforcement of laws", art. cit.,
pp. 526-7: "The goal of enforcement, let us assume, is to achieve
that degree of compliance with the rule of prescribed (or proscribed) behavIOr that the society believes it can afford. There is one
decisive reason why the society must forego 'complete' enforcement of the rule: enforcement is costly."
31. G. Becker, "Crime and punishment", art. cit., p. 40: "[...]
how many offenses should be permitted and how many offenders
should go impunished?"
32.1. Ehrlich, "The deterrent effect of capital punishment...",
art. cit., p. 416: "In view of the new evidence presented here, one
cannot reject the hypothesis that law enforcement activities in general and executions in particular do exert a deterrent effect on
acts of murder. Strong inferences to the contrary drawn from earlier investigations appear to have been premature" (Ehrlich visa
especialrnente aqui os argumentos desenvolvidos por T. Sellin
contra a pena de morte .em seu livro The Death Penalty: A report for
the model penal code project of the American Law Institute, Filadellia,
Executive Office, American Law Institute, 1959).
33. Sobre a questao da droga, cf. F. Jenny, "La theorie economique du crime...", pp. 315-6.
34. B. j. Eatherly, "Drug-law enforcement: should we arrest
pushers or users?", Journal of Political Economy, vol. 82 (1), 1974,
pp. 210-4; M. Moore, "Policies to achieve discrimination on the effec~ve price of heroin", American Economic Review, vol. 63 (2),
malO de 1973, pp. 270-8. M. Foucault se baseia aqui na sintese
desses artigos feita por F. jenny, loco cit., p. 316.
35. I. Ehrlich, "The deterrent effect of capital punishment...",
art. cit., p. 399: "The abhorrent, cruel and occasionaly pathological
nature of murder notwithstandin~ available evidence is at least
not inconsistent with these basic propositions [1) that [murder
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and other crimes against the person] are committed largerly as a
result of hate, jealousy, and other interpersonal conflicts involving
pecuniary and non pecuniary motives or as a by-product of crimes
against property; and 2) that the propensity to perpetrate such crimes is influenced by the prospective gains and losses associated
with their commissions]. [...] There is no reason a priori to expect
that persons who hate or love others are less responsive to changes in costs and gains associated with activities they may wish to
pursue than persons indifferent toward the well-being of others."
36. M. Foucault nao toma sabre esse ponto nas aulas seguintes.
37. A aula seguinte sera novarnente infiel a esse anuncio.
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a modele do homo oeconomicus. -

Sua generaliza¢o

a toda forma de comportamento no neoliberalismo americana.
- Analise econ6mica e tecnicas comportamentais. - 0 homo
oeconomicus como elemento basieD da nova raziio governamental surgida no secula XVIII. - Elementos para uma hist6ria
da no¢.o de homo oeconomicus antes de Walras e de Pareto. o sujeito de interesse na filosofia empirista inglesa (Rume).
- A heterogeneidade entre sujeito de interesse e sujeito de direito: (1) 0 caniter irredutivel do interesse em relafiio avontade
juridica. (2) A 16gica tnversa. do mercado e do cantrato. - Segunda inova¢.o em rela¢a ao modele jurfdico: a rela¢a do sujeito
ecanfimico com a poder poHtico. Condorcet. A "mao invisivel" de
Adam Smith: a invisibilidade do vinculo entre a busca do lucra
individual e a Qumento ria riqueza coletiva. Carater ntio-totalizdvel do mundo econ6mico. A necessaria ignorancia do soberano. - A economia politica como critica da raziio governamental: exclusiio da possibilidade de urn soberano econOmico, sob
suas duas formas, mercantilista e fisiocratica. - A economia
politica, citneia lateral em rela¢.o aarte de governar.

Hoje, gostaria de partir do que lhes expliquei nas Ultimas semanas e voltar urn pouco ao que tinha me servido de
ponto de partida no inicio do ano. Na Ultima vez procurei
lhes mostrar como, nos neoliberais arnericanos, encontrava-

mos uma aplicac;iio ou, em todo caso, urna tentativa de aplicac;iio da analise economista a urna serie de objetos, de campos de comportamentos ou de condutas, que niio eram
comportamentos ou condutas de mercado: tentativa, por
exemplo, de aplicar a analise economica ao casamento, aeducac;iio dos filhos, a criminalidade. 0 que coloca, .0 claro, urn
problema ao mesmo tempo de teoria e de metodo, 0 problema dalegitimidade da aplicac;iio de semelhante modelo
economico, 0 problema pn,tico do valor heuristico desse mo-
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delo, etc. Todos esses problemas giram em tome de urn tema
e de uma no~ao: a no~ao, e claro, do homo oeconomicus, do
homem economico. Em que medida e legitimo e em que medida e fecundo aplicar a grade, 0 esquema e 0 modelo do

em suma, identifica~ao do objeto da analise economica a
toda conduta racional. sera que, afinal de contas, a economia nao e a analise das condutas racionais, e sera que toda
conduta racional, qualquer que seja, nao decorreria de algo

homo oeconomicus a tode ator naG 56 economica, mas social

como uma ancilise economica? Vma conduta radonal como

em gera!, na medida por exemplo em que ele se casa, na medida em que comete urn crime, na medida em que cria seus
filhos, na medida em que da afeto e passa tempo com os filhos? Validade, portanto, da aplicabilidade dessa grade do
homo oeconomicus. Na verdade, esse problema da aplica~ao
do homo oeconomicus tomou-se agora urn dos classicos, digamos assim, da discussao neoliberal nos Estados Unidos.
o background dessa analise, enfim, 0 texto princeps e 0 livro de
Von Mises que se chama Human Action\ e voces encontrarao sobretudo por volta dos anos 1960-[19]70, enfim nessa
decada e principalmente em 1962', toda uma serie de artigos no Journal of Political Economy: 0 artigo de Becker" de
Kirzner', etc.
Esse problema do homo oeconomicus e da sua aplicabilidade parece-me interessante, porque, nessa generaliza~ao
da grade homo oeconomicus a areas que nao sao imediata e
diretamente economicas, creio que estao em jogo questoes
importantes. A mais importante questao em jogo e sem duvida 0 problema da identifica~ao do objeto da analise economica a toda conduta, qualquer que seja, que implique, claro,

a que consiste em sustentar urn raciocinio formal nao sera
porventura uma conduta economica no sentido em que acabamos de defini-la, ou seja, aloca~ao 6tima de recursos raros para finalidades altemativas, ja que urn raciocinio formal consiste no fato de que se dispoe de certo numero de

uma aloca\=ao 6tima de recursos raros a fins alternativos, 0

que e a defini~ao mais geral do objeto da analise economica tal como foi definida, grosso modo, pela escola neoclassica'. Mas, por tras dessa identifica~ao do objeto da analise
economica a essas condutas que implicam uma aloca~ao 6tirna de recursos para finalidades altemativas, encontramos a
possibilidade de urna generaliza~ao do objeto economico,
ate a implica~ao de toda conduta que utilizasse meios limitados a uma finalidade entre outras. E chega-se assim a que
talvez 0 objeto da analise economica deva ser identificado a
toda conduta finalizada que implique, grosso modo, urna escolha estrategica de meios, de caminhos e de instrumentos:

recursos que sao recursos raros - esses recursos raros vaG

ser urn sistemasimb6Iico, VaG ser urn jogo de axiomas, VaG ser
urn certo nilmero de regras de constru~ao, e nao qualquer
regra de constru~ao e nao qualquer sistema simb6lico, simplesmente alguns -, recursos raros esses que vao ser utilizados de forma 6tima para uma finalidade determinada e
altemativa, no caso uma conclusao verdadeira em vez de

urna conclusao falsa, a qual se procurara chegar pela melhor aloca~ao possivel desses recursos raros? Logo, no limite, por que nao definir toda conduta racional, todo comportamento racional, qualquer que seja, como objeto possivel
de uma analise economica?

Para dizer a verdade, essa
tremamente extensiva naG

defini~ao que

ja parece ex-

e a unica, e ha quem diga, como

Becker - os mais radicais, digamos, dos neoliberais americanos -, que ainda nao basta, que afinal de contas 0 objeto
da analise economica pode se estender ate mesmo para
alem das condutas racionais definidas e entendidas como
acabo de dizer e que as leis economicas e a analise economica podem se aplicar perfeitamente a condutas nao-racionais, ou seja, a condutas que nao tern absolutamente em
vista OU, em todD caso, naG tern somente em vista otimizar
a aloca~ao dos recursos raros para urn fim determinado'.

Becker diz: no £undo, a analise economica podera perfeitamente encontrar seus pontos de ancoragem e sua eficacia se
a conduta de urn individuo corresponder a clausula de que a
rea~ao dessa conduta nao e aleat6ria em rela~ao ao real. Ou
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seja: toda conduta que responda de forma sistematica a modifica~oes nas variaveis do meio - em outras palavras, como
diz Becker, toda conduta "que aceite a realidade'" - deve
poder resultar de uma analise economica. 0 homo oeconomicus e aquele que aceita a realidade. A conduta racional e
toda conduta sensivel a modifica~oes nas variaveis do meio
e que responde a elas de forma nao aleat6ria, de forma portanto sistematica, e a economia podera portanto se definir
como a ciencia da sistematicidade das respostas as variaveis
do ambiente.
Defini~ao colossal que os economistas, claro, estao longe de endossar, mas que apresenta certo numero de interesses. Urn interesse pratico, por assim dizer, na medida em
que, quando voce define 0 objeto da analise economica como
conjunto das respostas sistematicas de urn individuo as variaveis do meio, percebe que pode perfeitamente integrar a
economia toda uma serie de tecnicas, dessas tecnicas que
estao em curso e em yoga atualmente nos Estados Unidos e
sao chamadas de tecnicas comportamentais. Todos esses
rnetodos cujas formas mais puras, mais rigorosas, mais estritas au mais aberrantes, como preferirem, sao encontradas em Skinner' e consistem precisamente, nao em fazer a
analise do Significado das condutas, mas simplesmente em
saber como urn dado jogo de estimulos podera, por mecanismos ditos de refor~o, acarretar respostas cuja sistematicidade podera ser notada e a partir da qual Sera possivel introduzir outras variaveis de comportamento - todas essas
tecnicas comportamentais mostram bern como, de fato, a
psicologia entendida dessa maneira pode perfeitamente
entrar na defini~ao da economia tal como Becker ada. Sobre essas tecnicas comportamentais ha alguma literatura na
Fran~a. No Ultimo livro de Castel,A sociedade psiquidtrica avanrada, M urn capitulo sobre as tecnicas comportamentais e
voces verao como e, muito exatamente, a aplica~ao, no interior de urna situa~ao dada - no caso, urn hospital, urna
c1inica psiquiatrica -, de metodos que sao ao mesmo tempo
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metodos experimentais e metodos que implicam uma analise propriamente economica do comportamento'.
Eu gostaria de insistir, hoje, no entanto, mms sobre outro aspecto. E que essa defini~ao que Becker da - a qual,
mais uma vez, nao e a defini~ao reconhecida pela media,
muito menos pela maiori", dos economistas - possibilita
apesar de tudo, nao obstante seu carater isolado, assinalar
urn certo paradoxo, porque no £Undo 0 homo oeconomicus tal
como aparece no seculo XVIII - daqui a pouco torno sobre
esse ponto -, esse homo oeconomicus funcionava como 0 que
se poderia chamar de urn elemento intangivel em rela~ao ao
exercicio do poder. 0 homo oeconomicus e aquele que obedece ao seu interesse, e aquele cujo interesse e tal que, espontaneamente, vai convergir com

0

interesse dos outros.

o homo oeconomicus e, do ponto de vista de urna teoria do
governo, aquele em que nao se deve mexer. Deixa-se 0 homo
oeconomicus fazer. E0 sujeito ou 0 objeto do laissez-faire. E,
em todo caso, 0 parceiro de urn governo cuja regra e 0 laissez-faire. E eis que agora, nessa defini~ao de Becker tal como
eu !hes dei, 0 homo oeconomicus, isto e, aquele que aceita a
realidade ou que responde sistematicamente as modifica~5es nas variaveis do meio, esse homo oeconomicus aparece
justamente como 0 que e manejavel, 0 que vai responder sistematicamente a modifica~oes sistematicas que serao introduzidas artificialmente no meio. 0 homo oeconomicus e aqueIe que e eminentemente governavel. De parceiro intangivel
do laissez-faire, 0 homo oeconomicus aparece agora como 0
correlativo de uma governamentalidade que vai agir sobre
o meio e modificar sistematicamente as variaveis do meio.
Creio que esse paradoxo permite identificar 0 problema de que eu queria lhes falar urn pouco e que e precisamente 0 seguinte: sera que, desde 0 seculo XVIII, tratava-se
com 0 homo oeconomicus de erguer diante de qualquer governo possivel urn elemento essencial e incondicionalmente
irredutivel por ele? Sera que, ao definir 0 homo oeconomicus,
se tratava de indicar qual zona sera definitivamente inacessivel a toda a~ao do governo? Sera que 0 homo oeconomicus e
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urn atomo de liberdade diante de todas as condi<;ces, de todas as empresas, de todas as legisla<;ces, de todas as proibi<;ces de urn govemo possiveL ou sera que 0 homo oeconomicus ja nao era urn certo tipo de sujeito que permitia justamente que urna arte de govemar se regulasse de acordo
com 0 principio da economia - a economia em ambos os
sentidos da palavra: economia no sentido de economia politica e economia no sentido de restri<;ao, autolimita<;ao, frugalidade do govemo? Nao e preciso lhes dizer que meu
modo de colocar essa questao ja !hes da a resposta, e e disso
portanto que gostaria de !hes falar, do homo oeconomicus como
parceiro, como vis-ii-vis, como elemento de base da nova razao govemamental tal como se formula no seeulo XVIII.
De fato, nao ha na verdade teoria do homo oeconomicus
nem mesma hist6ria dessa no\=ao lO • Na pnltica, sera preciso
esperar 0 que se chama de neochissicos, Walras ll e Pareto12,
para ver emergir de maneira mais ou menos clara 0 que se
entende por homo oeconomicus. Mas, de fato, antes de Walras e Pareto, ja existe uma aplica<;ao dessa no<;ao de homo oeconomicus, mesma que a sua conceitualiza~ao nao seja feita
de maneira muito rigorosa. Como se pode encarar esse problema do homo oeconomicus e do seu aparecimento? Para
simplilicar e, ao mesmo tempo, de forma urn tanto arbitraria, partirei, como se fosse urn dado, do empirismo ingles e
da teoria do sujeito, que e efetivamente aplicada na filosolia empfrica inglesa, considerando - mais urna vez, fa<;o aqui
urn recorte urn tanto arbitrano - que nessa teoria do sujeito, tal como e encontrada no empirismo ingles, ha ao que
tudo indica urna das muta<;ces, urna das transforma<;6es teoricas mais irnportantes que ja houve no pensamento oddental desde a Idade Media.
o que 0 empirismo Ingles - digamos, aquele que aparece grosso modo com Locke" -, 0 que 0 empirismo ingles
traz, sem duvida pela primeira vez na filosolia ocidental, e
urn sujeito que nao e definido nem pela sua liberdade, nem
pela oposi<;ao entre alma e corpo, nem pela presen<;a de urn
foco ou urn nucleo de concupiscencia mais ou menos mar-
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cado pela queda ou pelo J:ecado,. mas urn sujeito que aparece como sUj~ito das op~oes md1V1d~als ao mesmo temJ:~
irredutiveis e mtransmlSSlvelS. Irredutivel quer dizer 0 que.
Vou dar urn exemplo bern simples, freqiientement; cltado
por Hume", que diz 0 seguinte: quando se faz a analise das
op<;bes do individuo, quando se mdaga por que ele faz esta
ou aquela coisa em vez de outra, qual tipo de pergunta se pode
fazer e a que elemento irredutivel s~ pode chegar? ,POlS
bern, diz ele, "se perguntarmos a algue;n: por que voce faz
exercicio? Ele vai responder: fa<;o exerCICIO porque deseJo a
saude.Vamos!he perguntar: por que v~ce d,eseja a saude? E
ele vai responder: porque preliro ,a saude a do,;n<;a; Vamos
lhe perguntar entao: par que voce pre!ere a saude ~ doen,a? Ele vai responder: porque a doen<;a e dolorosa e nao quero me sentir mal. E, se the perguntarmos por que a doen<;a
e dolorosa, entao ele vai se ver no direito de nao responder,
parque a pergunta nao tern sentido". 0 caraterdoloroso ,:U
nao-doloroso da coisa canstituI, em 51, urn mohvo de op~ao
alem do qual nao se pode ir. A op'<;ao entre_0 doloroso e 0
nao-dolaroso constitui urn irredutlvel que nao remete a nenhum juizo, que nao remete a nenhuu: raciocini,o.ou calcu10. Euma especie de limitador regresslv,: n~ analise. _ .
Em segundo lugar, eSse tipo de op,ao e uma op,ao mtransmissive!. Digo intran;missiveL nao no se~tldo de que
nao se poderia, a partir dal, substitulr urna ?p,ao por outr?
Poder-se-ia perfeitamente dizer que, se alguem prefere a saude a doen,a, tambem pode preferir a doen,a amorte e, nesse
caso, optar pela doen,a. E evidente tambem que podemos
perfeitamente dizer: preliro estar eu doente em vez de 0:'tra pessoa estar. Mas, como, quer que seja, essa,;ubstilui,aO
de urna op<;ao por outra sera felta a partir de que. A partir da
minha preferencia e a partir do fato de que acharel malS doloroso, por exemplo, saber que outra pessoa esta doente do
que estar doente eu proprio. E sera 0 meu sentime~to pessoal de dor ou de nao-dar, de doloroso e de agradavel, que
vai finalmente ser 0 principio da minha op,ao. E0 celebre aforismo de Hume, que diz: quando me e dado optar entre 0
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corte do meu dedinho e a morte de outrem, nada afinaJ pode
me for~ar a conslderar, mesmo que me obriguem a deixar
cortar 0 meu dedinho, que 0 corte do meu dedinho deve ser
preferivel a morte de outrem".
, .Sao port~to op~6es irredunveis e op~6es intransmisslvelS em rela~a~ ao s~jeito. Esse principio de urna op~ao indiV1?Ual, rrn;dutivel~ mtranSffi1SS1vel, eSse principio de urna
op~ao at~mlstica e Incondlcwnalmente referida ao proprio
sUJelto - e ISSO que se chama interesse.
Creio que 0 fundamental nessa ?losofia empirica inglesa - q':.le trato aqill millto por alto - e que ela faz surgir algo
que nao eXistia em absoluto: a ideia de urn sujeito de interesse, ou sep,.urn sUJeIto como principia de interesse, como
ponto de partida de urn interesse ou lugar de urna mecamca
de Interesses. Oaro, ha toda urna serie de disCUSSDes sobre
a p'ropria ~ecan~ca desse interesse, do que pode desencadea-Io: ser~ que". a conserva~ao de si, sera que e 0 corpo ou
a alma, s".ra que e a srrnpatia? Pouco importa, afinal. 0 importante e que 0 Interesse aparece, e isso pela primeira vez,
como wna forma de vontade, urna forma de vontade ao mesmo tempo imediata e absolutamente subjetiva.
Crew que ? problema, aquilo que vai por em marcha
toda a problematica do homo oeconomicus, e saber se esse sujeito do interesse assim definido, se essa forma de vontade
que chamamos de interesse pode ser considerada do mesmo ~po da vOf!tade juridica OU se pode ser considerada articulavel a ela. A p~meir~ vista, pode-se dizer que 0 interesse e a vontade Jundica sao, se nao totalmente assimilaveis
p:lo menos p".rfeitamente conciliaveis. E e, de fato, 0 que s~
ve no fim do se~lo XVII, ate num jurista como Blackstone",
no me?do do secul?XVIII: urna especie de mistura de analise Jundica com aruilise em termos de interesse. Por exemplo,
quando Blackstone coloca 0 problema do contrato primitiYO, do contrato SOCial, ele d1Z: por que os individuos contrataram? Eles contrataram porque tinham interesse. Cada individuo tern seus interesses, mas 0 caso e que, no estado de
natureza e antes do contrato, esses interesses estao amea-
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,ados. Logo, para salvaguardar pelo menos alguns dos seus
interesses, eles sao obrigados a sacrificar alguns outros.Vai-se
sacrificar 0 imediato ao que e mais importante e, eventualmente, diferir17 . Em suma, 0 interesse aparece como tun principio empirico de contrato. E a vontade juridica que se forma
entao, 0 sujeito de direito que se constitui atraves do contrato e, no fundo, 0 sujeito do interesse, mas 0 sujeito de urn
interesse de certo modo depurado, que se tomou calculador,
racionalizado, etc. Ora, essa analise urn poueD laxista, se voces quiserem, na qual vontade juridica e interesse se misturam e se entrela~am, engendrando-se mutuamente, Hume
observa que nao e tao obvia nem tao simples assim. Pois,
diz Hume, por que voce contrata? Por interesse. Voce contrata por interesse porque voce percebe que, se voce esta so
e nao tern urn vinculo com os Dutres, pais bern, seus interesses sao lesados. Mas, urna vez que voce contratou, por que
voce respeita 0 contrato? Os juristas dizem, em particular
Blackstone dizia mais ou menos nessa epoca: respeita-se 0
contrato porque, a partir do momenta em que os individuos,
sujeitos de interesse, reconheceram que era interessante contratar, a obriga~ao do contrato constitui urna especie de transcendencia em rela~ao a qual 0 sujeito se acha de certo modo
submetido e constrangido, de modo que, tendo se tornado
sujeito de direito, vai obedecer ao contrato. A que Hurne responde: mas nao e nada disso, porque na verdade se alguem
obedece ao contrato nao e porque e urn contrato, nao e porque a obriga~ao do contrato 0 aprisiona ou, em outras palavras, nao e porque voce se tomou bruscamente sUjeito de
direito deixando de ser sujeito de interesse. Se voce continua a respeitar 0 contrato, e porque simplesmente faz 0 seguinte raciocinio: 1;0 comercio com nossos semelhantes,
de que tiramos tao grandes vantagens, nao teria nenhuma
seguran~a se

nao respeitassemos nossos compromissos."18

au seja, se se respeita 0 contrato, nao e porque M contrato,

mas porque se tern interesse em que haja contrato. Ou seja,
o aparecimento e a emergencia do contrato nao substituiram 0 sujeito de interesse por urn sujeito de direito. Num
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dlculo de interesse, ele constituiu urna forma, constituiu urn
elemento que vai continuar ate 0 fim a apresentar certo interesse. Ese, por outro lade, ele jii niio apresenta interesse,
nada pode me obrigar a continuar a obedecer ao contrato 19 .
Logo, interesse e vontade juridica niio se substituem. a sujeito de direito niio vern tomar lugar no sujeito de interesse. a sujeito de interesse permanece, subsiste e continua
enquanto hii estrutura juridica, enquanto hii contrato. Por
todo 0 tempo em que a lei existe, 0 sujeito de interesse continua a existir. Ele extrapola permanentemente 0 sujeito de
direito. Ele e portanto irredutivel ao sujeito de direito. Niio
e absorvido par ele. Ele 0 extrapola, 0 rodeia, e sua condi~iio de funcionamento em permanencia. Logo, em rela~iio a
vontade juridica, 0 interesse constitui urn irredutivel. Primeira coisa.
Em segundo lugar, 0 sujeito de direito e 0 sujeito de interesse niio obedecem em absoluto a mesma logica. a que
caracteriza 0 sujeito de direito? Eque ele tern de imcio direitos naturais, claro. Mas ele se toma sujeito de direito, num
sistema positivo, quando aceita, pelo menos, 0 principio de
ceder esses direitos naturais, quando aceita pelo menos 0
principio de renunciar a eles, quando subscreve urna limita~iio desses direitos, quando aceita 0 principio da transferencia. au seja, 0 sujeito de direito e por defini~iio urn sujeito
que aceita a negatividade, que aceita a renuncia a si mesrna, que aceita, de certa modo, cindir-se e ser, nwn certa nivel,
detentor de urn certo numero de direitos naturais e imediatos e, em outro myel, aquele que aceita 0 principio de renunciar a eles e vai com isso se constituir como urn Dutro sujeito de direito superposto ao primeiro. A divisiio do sujeito, a
existencia de uma transcendencia do segundo sujeito em
rela~iio ao primeiro, uma rela~iio de negatividade, de renlincia, de limita~ao entre urn e outro, e isso que vai caracterizar a dialetica ou a mecanica do sujeito de direito, e e ai,
nesse movimento, que emergem a lei e a proibi~iio.
Em compensa~iio - e e ai que a aniilise dos economistas vai confluir com esse tema do sujeito de interesse e dar
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a ele uma especie de conteudo e,?pirico -, 0 s~jeito de interesse niio obedece em absoluto a mesma mecamca. a que
a aniilise do mercado mostrou, por exemplo, 0 que evidenciararn tanto os fisiocratas na Fran\a, quanta os economistas
20
ingleses, e inclusive teoricos como Mandeville , foi que, no
fundo na mecanica dos interesses, nunca se pede que urn
individuo renuncie ao seu interesse. Seja, por exemplo, 0
que acontece no caso do mercado de cereais - voces se lembram falamos disso na Ultima vez21 -, suponhamos uma colheit~ abundante num pais e escassez em outro. A legisla~iio habitualmente estabelecida na maioria dos paises, proibia que se exportasse indefinidamente tngo do paIS nco
para os paises em que faltava para que nao houvesse escassez no pais que tinha reservas. A ,que os economlstas respondem: absurdo! Deixem a mecan,ca dos mteresses agu,
deixem os vendedares de cereaIS despeJar sua mercadona
nos paises em que ha escassez,
que cereal e ~aro e em
que 0 vendem facilmente, e ver~o que, .quanto rr;aIS e~es seguirem seu interesse, melhor ~ra? as COlS~s e voc:s t~rao u~
ganho geral que vai se constiturr a pa;trr da propna maxImiza~iio do interesse de cada urn. Nao so cada urn pode
perseguir seu proprio interesse, mas cada urn ;Jeve perseguir seu proprio interesse, deve persegtn~lo ate 0 fim procurando leva-Io ao seu ponto maxImo, e e nesse m~mer:to
que viio se encontrar os elementos a partir dos qUaIS? mteresse dos outros nao s6 sera preservado, mas se vera por
isso mesmo aumentado. Temos, portanto, com 0 sujeito de
interesse tal como os economistas 0 fazem funcionar uma
mecaruca totalmente diferente dessa dialetica do sujeito de
direito, ja que e uma mecanic~ egofsta, ~ ~a mecanica
imediatamente multiplicadara, e uma mecamca sem transcendencia nenhuma, uma mecanica em que a vontade de
cada um vai se harmonizar espontaneamente e como que
involuntariamente avontade e ao interesse dos outros. Estamos bern longe do que e a dialetica da renuncia, da transcendencia e do vinculo voluntiirio que se encontra na teoria juridica do contrato. a mercado e 0 contrato funcionam
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exatarnente ao contnirio urn do outro, e tern-se na verdade

duas estruturas heterogeneas uma ii outra.
Para resumir,
poderiamos dizer que toda a ana.use
"I, d 0
.n t
~
eresse no seeulo XVITI, que ii primeira vista pode parecer
.gar-se sem malOr dificuldade ii teoria do contrato, essa analise, quando a,acompanhamos de perlo, produz na verdade
Uma problema~ca que e, a meu ver, totalmente nova, totalmente heterogenea aos elementos caracterislicos da doulrina do contrato e da doutrina do sujeito de direito*. Ii, de certo rr:~do, no ponto de cruzamento entre essa conce ao
empmca dO,sujeit? de interesse e as analises dos econo~_
tas que sera posslvel definir urn sujeito, um sujeito ue e
sUJelto de mteresse e euja ac;ao tera valor ao mesmo t2m 0
mUltiplica~or e benefico pela pr6pria intensificac;ao do i~
teresse, ~ e l~SO que caracteriza 0 homo oeconomicus. 0 homo
oeconomzcus e, a ~eu ver, no secu10 XVIII, uma figura absolutamente heterogenea e nao superponfvel ao que poderiamos
chamar de hormJundlcus ou homo legalis, se voces quiserem.
. . EstabeleClda essa heterogeneidade, creio ser necessano IT malS longe e primeiro dizer 0 seguinte: nao a enas ha
uma heterogeneidade fonnal entre 0 sujeito econtmico e 0
sUJelto de direlto, pelos molivos que acabo de !hes diz
er, mas
Parece-me, ate~ cerlo ponto por via de conseqtiencia,
ue
entre 0 sUJeltode dlrelto e 0 sujeito economico ha uma~i
fen;nc;a essenClal na relaC;ao que eles mantem com 0 oder
P?htico. Ou, s~ preferirem, a problemalica do homerrfecon,orruco coloca a questao do fundamento do poder e do exerCle:;; do poder Um tipo bem diferente de questao que nao
po am colocar a figura e 0 elemento do homem juridico
do sUJelto de direito. Para compreender 0 que ha de radical~
mente novo no homem economico do ponto de vista do
problema de poder e do exercicio legitimo do poder, gosta-

t

em - ~ 0 ~anus~rito acrescenta, p. 9: "a) Primeiro por Urn radicalismo
pmeo a rnaneua de Hume, b) depois por uma analise dos
.

mos de rnercado."

mecarus-
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ria de comec;ar por !hes citar urn texto de Condorcet que me
parece muito esclarecedor a esse respeito. Ele se encontra em
Os progressos do espirito humano, na Nona epoca. Condorcet
d.iz: seja 0 interesse de urn individuo isolado do sistema gera! de uma sociedade - ele nao quer dizer que 0 individuo
esta isolado em relaC;ao ii sociedade (isto e, ele nao considefa um individuo sozinho), ele quer dizer: seja um individuo
na sociedade, mas do qual s6 se levara em conta seu interesse, e somente 0 seu -, pais bern, d.iz ele, esse interesse
propriamente individual de a1guem que se encontra no interior do sistema geral nao apenas de uma sociedade, mas
das sociedades, apresenta duas caracteristicas. Primeiro, e
urn interesse que depende de urna infinidade de coisas. 0 interesse desse individuo vai depender de acidentes da natureza contra os quais ele nao pode nada e que ele nao pode
prever. Isso depende de acontecimentos politicos mais ou
menos remotos. Em suma, a fruiC;ao desse individuo estara
ligada a um curso do mundo que 0 extrapola e !he escapa
por toda parte. Segundo, segunda caracteristica, e que, apesar de tudo e em compensa~ao, Jlnesse caos aparente", diz

Condorcet, "vemos entretanto, por uma lei geral do mundo
moral, os esforc;os de cada um por si mesmo servir ao bem
de todos"". 0 que quer dizer que, de um lado, cada um e
efetivamente dependente de um todo que e incontrolavel,
que e nao especificado, que e 0 curso das coisas e 0 curso do
mundo. De certo modo,

0

acontecimento mais remoto que

pode acontecer do outro lado do mundo pode repercutir no
meu interesse, e nao tenho como influir sobre ele. A vontade de cada urn, 0 interesse de cada urn e a maneira como

esse interesse e realizado ou nao, tudo isso esta ligado a uma
massa de elementos que escapam aos individuos. Ao mesmo tempo, 0 interesse desse individuo, sem que esse individuo tampouco dele salba, sem que tampouco 0 queira, sem
que tampouco possa controla-Io, val se ver ligado a toda uma
serie de efeitos posilivos que vai fazer que tudo 0 que [lhe]
e proveitoso va ser proveitoso aos outros. De modo q;,e
o homem economico se ve situado assim no que podena-
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mos chamar de campo de imanencia indefinido, que 0 Iiga,
de um lado, sob a forma da dependencia, a toda uma sene ~e aCldentes e 0 Iiga, de outro lado, sob a fonna da produ,ao,
provelto dos outros, ou que Iiga seu proveito ii
pro.du.;ao dos outros. A convergencia de interesses vern
aSSlm refor,ar e sobrepor-se a essa disparidade indefinida
dos aCldentes.
, 0 homo oeconomicus ve:se portanto situado no que podenamos chamar de duplo mvoluntano: 0 involuntano dos
aCldentes que the sucedem e 0 involuntario do ganho que
ele produz para os outros sem que 0 tenha pretendido. Esta
19ualmente sltuado nurn duplo indefinido porque, por um
lado, os aCldentes de que depende seu interesse pertencem
a um campo que nao se pode percorrer nem totalizar e, por
outro lado, 0 ganho 9ue ele vai produzir para os outros prod~ll;do 0 se;, tambem .0 um indefinido, um indefinido que
nao e_totalizav~l. Duplo involuntario, duplo indefinido, duplo nao-tot~avel, Sem que por isso esses indefinidos, esses mvoluntanos, esses incontrolaveis desquaIifiquem 0 seu
mteresse, sem que lSSO desqualifique 0 calculo que ele pode
fazer para al~an,ar da melhor maneira possivel seu interess~. Ao contrano, esses indefinidos fnndam de certo modo 0
c:,!cuIo r.ropnamente individual que ele faz, dao-lhe consistenaa, dao-lhe efeito, inscrevem-no na realidade e 0 ligam da
melhor maneira possivel a todo 0 resto do mundo. Temos
p0ri:anto UIIl sistema em que 0 homo oeconomicus vai dever 0
carater POSlti".O do seu calculo a tudo 0 que, precisamente, escapa ~o seu calculo. Chegamos aqui, evidentemente, ao texto
que nao se pode evitar, que .0 0 de Adam Smith, 0 celebre tex~o do capitulo 2 do livro IV; em que Adam Smith diz - .0 0
umeo texto na Riqueza das na9i5es, Como voces sabem, em
que,elefala dessa celebre coisa -: "Preferindo 0 sucesso da
md~stna nacional ao da indushia estrangeira, 0 cornerciante so pensaem,obter pessoalmente maior seguran,a; dirigmdo essa md~stria de maneira que seu produto tenha 0
malOr valor posslvel, 0 comerciante pensa apenas em seu pr6-
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prio ganho; nesse e em muitos outros [casos]*, ele .0 conduzido por uma mao invisivel para alcan,ar um fim que nao
esta em absoluto nas suas inten,6es."~' Eis-nos portanto no
cerne dessa problematica da mao invisivel que .0, por assim
dizet, 0 correlativo do homo oeconomicus, ou antes, que eessa
especie de mecanica bizarra que faz fnncionar 0 homo oeconomicus como sujeito de interesse individual no interior de
uma totalidade que the escapa, mas fnnda a racionalidade
das suas op,6es egoistas.
.
o que .0 essa mao invisivel? Bem, costuma-se dizer que
a mao invisivel se refere, no pensamento de Smith, a um
otirnismo economico mais ou menos ponderado. Costumase dizer tambem que se cleve ver nessa mao invisivel como
que 0 resto de um pensamento teol6gico da ordem natural.
Smith seria 0 individuo que teria mais ou menos implicitamente, com essa no,ao de mao invisivel, estabelecido 0 lugar vazio, mas apesar de tudo secretamente ocupado, de
urn deus providencial que habitaria 0 processo economico,
quase, digamos, como 0 Deus de Malebranche ocupa 0 mundo inteiro, ate 0 menor gesto de cada individuo, pelo intermedio de urna extensao inteligivel de que tem 0 dominio
absoluto". A mao invisivel de Adam Smith seria urn pouco
como 0 Deus de Malebranche, cuja extensao inteligivel seria povoada, nao de linhas, de superficies e de corpos, mas
povoada de comerciantes, de mercados, de navies, de carro,as e de grandes estradas. Por conseguinte, a ideia de que
existe como que uma transparencia essencial nesse mundo
economico e de que, 50 a totalidade do processo escapa a cada
urn dos homens economicos, em cornpensa<;ao hci urn ponto
em que 0 conjunto .0 quase totalmente transparente a uma
especie de olhar, 0 olhar de alguem cuja mao invisivel, segundo a 16gica desse olhar e segundo 0 que esse olhar ve,
ata os fios de todos esses interesses dispersos. Portanto uma
exigencia, se nao um postulado, de transparencia total do
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mundo economico. Ora, quando se Ie 0 texto pouco mais
adiante, 0 que diz Adam Smith? Ele acabou de falar das pessoas que, sem saber direito por que nem como, seguem seu
proprio interesse, e, no fim das contas, isso e proveitoso
para todo 0 mundo. S6 se pensa no pr6prio ganho e, afinal,
a industria inteira sai ganhando. As pessoas, diz ele, s6 pensam em seu pr6prio ganho e nao pensam no ganho de todo
o mundo. E acrescenta: alias, naD e tao ruim assim que essa
finalidade, a saber, 0 ganho de todos, nao preocupe nem um
pouca a gente comerciante25 • "Nunca vi os que, em suas ernpresas de comercio, aspiram a trabalhar para 0 bem geral
terem feito muitas coisas boas. Everdade que essa bela paixao naD e muito comum entre as comerciantes."26 Pade-se
dizer grosso modo: gra<;as a Deus as pessoas s6 se preocupam
corn seus interesses, gra~as a Deus as cornerciantes sao uns
egoistas consurnados, e sao raros, entre eles, os que se preocupam com 0 bem geral, porque, quando eles come<;am a
se preocupar com 0 bem gera!, e nesse momento que as
coisas

come~am a

naD dar certa.

Em outras palavras, ha dois elementos que sao absolutamente acoplados urn ao outro. Para que haja certeza de proveito coletivo, para que seja certo que 0 maior bem seja alcan<;ado pelo maior numero de pessoas, nao apenas epossivel, mas e absolutamente necessario que cada um dos
atores seja cego a essa totalidade. Deve haver urna incerteza
no plano do resultado coletivo para cada um, de maneira
que esse resultado coletivo positivo possa ser efetivamente
alcan<;ado. A obscuridade, a cegueira sao absolutamente necessarios a todos os agentes economicos". 0 bem coletivo
nao deve ser visado. Nao deve ser visado, porque nao pode
ser calculado, pelo menos nao no interior de uma estrategia
economica. Estamos aqui no cerne de um principio de invisibilidade. Em outras palavras, nessa celebre teoria da mao
invisivel de Adam Smith, costuma-se sempre insislir, digamas, no lade "mao", ista e, no fata de que haveria alga como
uma providencia que ataria todos esses fios dispersos. Mas
creio que 0 outro elemento, 0 da invisibilidade, e no mini-
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mo tao importante quanta 0 primeiro. A invisibilidade nao
e simplesmente urn fato que, em conseqiiencia de alguma
imperfei<;ao da inteligencia hurnana, impediria que as pessoas percebessem que ha por tras delas uma mao que organiza ou que une 0 que cada um faz sem saber em seu foro
interior. A invisibilidade e absolutamente indispensavel. E
uma invisibilidade que faz que nenhurn agente economico
deva e possa buscar 0 bem coletivo.
Nenhurn agente economica, mas enecessaria sem duvida ir mais longe. Nao somente nenhum agente economico, mas nenhurn agente politico. Em outras palavras, 0
mundo da economia deve ser obscuro e e necessariamente
obscuro para

0

soberano, e isso de duas maneiras. De u~a

maneira que ja conhecemos, nao vale a pena insislir mUlto
nela, a saber, que, como a mecamca economica implica que

cada um siga seu pr6prio interesse, hii que deixar, portanto, cada urn fazer. 0 poder politico nao deve intervir nessa diniimica que a natureza inscreveu no cora<;ao do homem. E
proibido portanto que 0 governo crie obstaculo a esse interesse dos individuos. E0 que diz Adam Smith, quando escreve:

0

interesse comum exige que cada urn saiba entender

o seu (interesse) e obedecer a ele sem obstaculo'". Em outras palavras, 0 poder, 0 governo nao pode criar obstaculo
ao jogo dos interesses individuais. Mas e preciso ir mooS
longe. Nao somente 0 governo nao deve criar obstaculo ao
interesse de cada um, mas e impossivel que 0 soberano possa ter sobre 0 mecanismo economico um ponto de vista que
totalize cada um dos elementos e permita combina-Ios artificial ou voluntariamente. A mao invisivel que combina
espontaneamente os interesses profbe, ao mesmo tempo,

toda forma de interven<;ao, melhor ainda, toda forma de olhar
sobranceiro que permitisse totalizar 0 processo.economico.
Sobre esse ponto urn texto de Ferguson e bem claro. Ele diz
na Hist6ria da sociedade civil": "Quanto mais 0 individuo
ganha por sua pr6pria conta, mais aumenta a massa da riqueza nacional. [...]Todas as vezes que a administra<;ao, por
refinamentos profundos, aplica uma mao ativa nesse obje-
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to, mais naD faz que interromper 0 andamento das coisas e
multiplicar as causas de queixas. Todas as vezes que 0 comerciante esquece seus interesses para se consagrar a projetos
naClOnaIS, 0 tempo das visoes e das quirneras esta proxirno."·lo
Ferguson toma como exemplo estabelecimentos franceses e
ingleses na America e diz, analisando 0 modo de coloniza,ao frances e ingles: os franceses chegaram com seus proJetos, sua admmistra,ao, sua defini,ao do que seria mellior
para suas colonias na America. Construiram "vastos projetos" e esses vastos projetos nunca puderam ser IIrealizados
senao na ideia" e as colonias francesas da America fracassaram. Em ,compensa,ao" os ingleses chegaram para colomzar a Amenca com 0 que? Com grandes projetos? De maTIelTa nenhurna. Com "vistas curtas". NaG tinham nenhum.
outro projeto senao 0 proveito imediato de cada urn, ou antes, cada urn tinha em vista unicamente a vista curta do seu
proprio projeto. Com isso, as industrias foram ativas e os estabelecimentos florescerarnl1 . A economia, por conseguinte,
a economia entendida como pnitica, mas entendida tamcomo tipo de interven,ao do governo, como forma de
a,ao do Estado ou do soberano, pois bern, a economia nao
pode deixar de ter a vista curta, e, se houvesse urn soberano que pretendesse ter vista longa, 0 olhar global e totalizante, esse soberano nunea enxergaria mais que quimeras.
A economia politica denuncia, no meado do seculo XVIII, 0
paralogJsmo da totaliza,ao politica do processo economico.
Que 0 soberano seja, que 0 soberano possa, que 0 soberano deva ser ignorante, e 0 que Adam Smith diz no capitulo 9 do livro N da Riqueza das na('oes, esclarecendo perleitamente 0 que quer dizer com a mao invisivel e a importiincia
do adjetivo "invisivel". Smith diz 0 seguinte: "Todo homem,
contanto que nao infrinja as leis da justi,a, deve poder aplicar o~de the aprouver seu interesse e seu capital."" Logo,
pnnClplO do lazssez-fa,re, cada urn em todo caso deve seguir
seu mteresse. E com isso, diz ele de maneira relativamente
hipocrita - bern, eu e que digo que e hipocrita -, 0 soberano
naD tern como naD se sentir avontade com isso, porque se
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vI' "livre de urn encargo de que nao poderia tentar se desincurnbir - a vigilancia de todos os processos economicos sem se expor infalivelmente a se ver 0 tempo todo enganado de mil maneiras"". Digo "frase hipocrita" porque se pode
muito bern entende-la assim: se 0 soberano, que e urn homem so, rodeado de conselheiros mais OU menos fieis, empreendesse a tarefa infinita de vigiar a totalidade do processo
economico, ver-se-ia sem duvida enganado por administradores e ministros infieis. Mas a frase quer dizer tambem que
nao e simplesmente pela infidelidade dos seus ministros ou
pela complexidade de urna administra,ao necessariamente
incontro1<ivel que ele cometeria erros. Ele cometeria erros,
de certo modo, por urna razao essencial e fundamental. Nao
poderia nao se enganar, e e isso alias 0 que diz 0 fim da frase' falando portanto dessa tarefa, desse encargo de que 0 soberano deve se ver desencarregado, a tarefa de vigiar a totalidade do processo economico: "para a consuma,ao conveniente dessa tarefa, nao ha nenhuma sabedoria humana
e nenhum conhecimento que baste"34.
A racionalidade economica ve-se nao so rodeada por,
mas fundada sobre a incognoscibilidade da totalidade do
processo.O homo oeconomicus e a unica ilha ~e racionalidade possivel no interior de urn processo economlCO cUio caniter incontrolavel nao contesta, mas funda, ao contrano, a
racionalidade do comportamento atomistico do homo oeconomicus. Assim, 0 mundo economico e, por natureza, opaco.
Epor natureza intotalizavel. E originana e definitivamente
constituido de pontos de vista cuja multiplicidade e tanto
mais irredutivel quanta essa propria multiplicidade assegura
espontaneamente e no fim das contas a convergencia deles.
A economia e urna disciplina ateia; a economia e uma disciplina sem Deus; a economia e urna disciplina sem totalida~e;
a economia e urna disciplina que come,a a manifestar nao
apenas a inutilidade, mas a impossibilidade de urn ponto de
vista soberano, de urn ponto de vista do soberano sabre a totalidade do Estado que ele tern de governar. A economiarouba da fonna juridica do soberano que exerce sua soberama no
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interior de urn Estado 0 que esta aparecendo como 0 essencial da vida de urna sociedade, a saber, os processos economicos. 0 liberalismo, em sua consistencia modema, come,ou quando, precisamente, foi formulada essa incompatibilidade essencial entre, por urn lado, a multiplicidade nao-totalizavel dos sujeitos de interesse, dos sujeitos economicos e,
por outro lado, a unidade totalizante do soberano juridico.
o grande esfor,o do pensamento jurfdico-politico, no
eurso do seculo XVIII, para mostrar como, a partir de sujeitos de direito individuals, sujeitos de direito natural, podiase chegar constitui,ao de uma unidade politica definida
pela existencia de urn soberano, individual ou nao, pouco
importa, mas detentor, por um lado, da totalidade dos seus
direitos individuais e principio, ao mesmo tempo, da limita,ao desses direitos, toda essa grande problematica nao e
em absoluto completada pela problematica da economia.
A problematica da economia, a problematica do interesse
economico obedece a urna configura,ao bem diferente, a uma
logica bem diferente, a um tipo bem diferente de raciocfnio
e a uma racionalidade bem diferente. De fato, 0 mundo politico-jurfdico e 0 mundo economico aparecem, desde 0 seculo XVIII, como mundos heterogeneos e incompativeis.
A ideia de uma ciencia economico-juridica e rigorosamente impossivel e, alias, efetivamente, nunca foi constituida. Ao
soberano jurfdico, ao soberano detentor de direitos e fundador do direito positivo a partir do direito natural dos individuos, 0 homo oeconomicus e alguem que pode dizer: tu nao
deves, nao porque eu tenha direitos e tu nao tens 0 direito de
tocar neles; e isto e 0 que diz 0 homem de direito, 0 que diz
o homo juridicus ao soberano: tenho direitos, confiei alguns
a ti, ttl DaD deves toear nos outros, ou: confiei-te meus direitos para este ou aquele fim. 0 homo oeconomicus nao diz isso.
Ele diz tambem ao soberano, e verdade: tu nao deves; mas
diz ao soberano: tu nao deves, por que? Tu nao deves porque nao podes. E tu nao podes no sentido de que "tu es impotente". E por que tu es impotente, por que tu nao podes?

a
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Tu nao podes porque tu nao sabes e tu nao sabes porque tu
nao podes saber.
, .
Ou seja, temos al urn momento que e, a rneu ver, lffiportante: 0 momenta em que a economia politica pode se
apresentar como crftica da razao ~ovemament~. "Critica",
eu emprego agora no sentido propno e filosofico do termo". Afinal, Kant, um pouco mals tarde alias, diria ao homem que ele nao pode conhecer a totalidade do mundo.
Pois bem, a economia politica tinha dito ao soberano, algumas decadas antes: tu tambem nao podes conhecer, tu nao
podes conhecer a totalidad: do processo econo~ico. Nao ha
soberano em economia. Nao ha soberano econOIDlCO. CrelO
que temos ai um dos pontos afinal de cOI;tas importantissimas na hist6ria do pensamento econonuco, claro, mas
principalmente na historia da razao governament~. A au:
sencia ou a impossibilidade de um soberano economlCO: e
esse problema que sera finalmente colocado em toda a Europa e em todo 0 mundo moderno pelas praticas governamentals, pelos problemas economicos, pelo socialismo,
pela planifica,ao, pela economia do bem-estar. Todos os retornos, todas as recorrencias do pensamento liberal e neoliberal na Europa dos seculos XIX e XX ainda constituem,
sempre, urna certa maneira de colocar 0 proble~adessa impossibilidade da existencia de urn soberano econonuco. E tudo
o que vai aparecer, ao contnirio, como planifica~~o, econornia dirigida, socialismo, socialismo de Estado, Val ser 0 problema de saber se nao se pode superar, de certa forma, essa
maldi,ao formulada pela economia politica, desde a sua
funda<;ao, contra 0 soberano economicol e, ao mes~o te~
po, condi,ao propria da existencia de uma economla politica: nao poderia haver, apesar de tudo, um ponto por onde
se possa definir uma soberania economica?
Em mener escala, a teona da IDaO invislvel parece-me
ter essencialmente por fun,ao, por papel, a desqualifica,ao
do soberano politico. Se 0 situamos, nao mals atraves da historia do liberalismo dos dois ultimos seculos, mas em seu
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contexte imediato, e evidente que essa teoria da mao invisivel, entendida como desqualificaC;iio da possibilidade de
urn soberano economico, e a recusa desse Estado de policia
d~ que !hes falava ano passado". 0 Estado de policia, ou tambern 0 Estado govemado pela raziio de Estado, com sua polilica mercantilista, era desde 0 seculo XVII 0 esforc;o feito,
de forma perfeitamente explicita, para conslituir urn soberano que ja niio seria soberano de direito ou em funC;iio de
urn direito, mas seria igualmente urn soberano capaz de administrar, de administrar, e claro, os sujeitos sobre os quais
ele exerce sua soberania, mas tamhem os processos economicos que podem se desenrolar entre os individuos, entre os
grupos, entre os Estados. 0 Estado de policia, 0 Estado tal
como vai faze-Io funcionar a polilica ao mesmo tempo voluntarista e mercantilista dos soberanos, ou em todo caso
de certos soberanos do seculo XVII e do seculo XVIII, como
o soberano frances - tudo isso repousa evidentemente no
postulado de que deve haver urn soberano economico. A
economia politica niio conslitui simplesmente uma refutaC;iio das doutrinas ou das pralicas mercantilistas. A economia polilica de Adam Smith niio mostra simplesmente como
o mercantilismo constitula urn erro teenieD au urn erro teorico. A economia polilica de Adam Smith, 0 liberalismo economico, constitui uma desqualificac;iio desse projeto polilico de conjunto e, mais radicalmente ainda, uma desqualificac;iio de uma raziio polilica que seria indexada ao Estado e
asua soberania.
Alias, e interessante ver a que, mais precisamente ainda, se op6e a teoria da miio invisivel. Ela se op6e, precisamente, ao que diziarn quase na mesma epoca QU, em todo
caso, ao que acabavam de dizer alguns anos antes os fisiocratas, porque a posiC;iio dos fisiocratas e, desse ponto de vista, muito interessante e muito paradoxal. Os fisiocratas na
Fran~a fizerarn precisamente, sobre 0 mercado e as mecanismos de mercado, as analises de que ja Ihes falei varias
vezes~7 e que provavam que 0 governo, que 0 Estado, que 0
soberano niio deviam de forma alguma intervir na meciinica
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dos interesses que fazia que as mercadorias fossem para onde
encontrassem mais facilmente compradores e pelo melhor
prec;o. A fisiocracia era portanto urna crilica severa a toda a
regulamentac;iio administraliva pela qual se exercia 0 poder
do soberano sobre a economia. Mas os fisiocratas logo acrescentavam 0 seguinte: deve-se deixar os agentes economicos livres, mas, primeiramente, ha que considerar que 0 territario inteiro de urn pais e, no fundo, propriedade do soberano OU, em todo caso, que 0 soberano e co-proprietano de
todas as terras do pais e, por conseguinte, co-produtor; 0
que lhes permilia juslificar 0 imposto. Logo, na concepc;iio
fisiocralica, 0 soberano vai ser, de certo modo, adequado de
principio e de direito - e tambem de fato alias - a toda a produC;iio e a toda a alividade economica de urn pais, a titulo de
co-proprietano das terras e co-produtor do produto.
Em segundo lugar, a existencia, dizem os fisiocratas, de
urn Quadro Economico que possibilita acompanhar com exalidiio 0 circuito da produC;iio e da conslituic;iio da renda da
ao soberano a possibilidade de conhecer exatamente tudo 0
que acontece no interior do seu pais e [0] poder, por conseguinte, [de] controlar os processos economicos. Ou seja, 0
Quadro Economico vai proporcionar ao soberano urn principio de analise e como que urn principio de transparencia
em relac;iio a totalidade do processo economico. De sorte
que, se 0 soberano deixa livres os agentes economicos, e
porque sabe, e sabe grac;as ao Quadro Economico, ao mesmo tempo 0 que acontece e como tern de acontecer. Logo,
ele podera, em nome desse saber total, aceitar livre e racionalmente, ou antes, tenl de aceitar pela propria necessidade da raziio, do saber e da verdade, 0 principio da liberdade
dos agentes economicos. De modo que entre 0 saber do soberano e a liberdade dos individuos havera uma segunda
adequac;iio.
Enfim, em terceiro lugar, urn born govemo - justamente
o de urn soberano que conhece exatamente tudo 0 que acontece no que conceme aos processos economicos grac;as ao
Quadro Economico - devera explicar aos diferentes agentes
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economicos, aos diferentes sujeitos, como a coisa acontece,
por que acontece e 0 que devem fazer para maximizar seu
lucro. Devera haver urn saber economico que sera difundido
o mais amplamente possive!, e tao uniformemente quanto
passivel, entre todos os sujeitos, e esse saber economica, cujo
principio se encontra sempre no Quadro Economico elaborado peios fisiocratas, sera comum aos sujeitos bem-educados economicamente e ao soberano que souber reconhecer
as leis fundamentais da economia. De modo que havera no
nivel do saber, no nivel da consciencia de verdade, urna terceira adequa<;ao entre 0 soberano e os processos, ou pelo
menos os agentes economicos. Voces veem portanto que,
para os fisiocratas, 0 principio do laissez-faire, 0 principio da
liberdade necessaria dos agentes economicos deve poder
coincidir com a exi.sb~ncia de urn soberano, e a existencia de
urn soberano tanto mais despotico, tanto menos tolhido por
tradi<;oes, Mbitos, regras, leis fundamentais, quanto sua umca lei seja a da evidencia, a de urn saber bern erigido e bern
construido que ele compartilhara com os agentes economicos. E ai, e somente ai, que se tern de fato a ideia de urna
transparencia do economico e do politico urn em rela<;ao ao
outro. Eai, e somente ai, que podemos encontrar a ideia de
que e preciso deixar aos agentes economicos sua liberdade
e de que se tera uma soberania politica que percorrera com
urn olhar, e de certo modo na luz uniforme da evidencia, a
totalidade do processo economico.
A mao invisivel de Adam Smith e 0 exato contrano disso.
Ea cntica dessa ideia paradoxal de uma liberdade economica total e de urn despotismo absoluto que os fisiocratas haviam procurado sustentar na teoria da evidencia economica.
A mao invisivel pastula, aD contnlrio, em principia, que isso
nao e possivel, que nao pode haver soberano no sentido fisiocratico do termo, que nao pode haver despotismo no sentido fisiocratico do termo, porque nao pode haver evidencia
economica. De modo que, como veem, desde 0 come~o, em
todo caso - se chamarmos de come<;o da economia politica
a teoria de Adam Smith e a teoria liberal-, a ciencia econo-
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mica nunca se apresentou como devendo ser a linha de conduta, a programa<;ao completa do que poderia ser a racionalidade govemamental. A economia politica e de fato uma
ciencia, e de fato urn tipo de saber, e de fato urn modo de
conhecimento que os que govemam terao de levar em conta.
Mas a ciencia economica nao pode ser a ciencia do gaverno e 0 govemo nao pode ter por principio, lei, regra de conduta ou racionalidade interna, a economia. A economia e uma
ciencia lateral em rela<;ao it arte de govemar. Deve-se governar com a economia, deve-se govemar ao lado dos economistas, deve-se govemar ouvindo os economistas, mas nao
se pode permitir, esta fora de cOgita<;ao, nao e possive! que
a economia seja a propria racionalidade govemamental.
Creio que e assim, parece-me, que se pode comentar a
teoria da mao invisivel em re!a<;ao ao problema da racionalidade govemamental ou da arte de govemar. Surge entao
urn problema: de que vai se ocupar 0 govemo e qual val ser
seu objeto, se de fato nao e 0 processo economico, a totalidade do processo economico que constitui de pleno direito
seu objeto? Eisso, a meu ver, a teoria da sociedade civil de
que procurarei lhes falar a proxima vez.
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Elementos para urna hist6ria da no¢.o de homo oeconomicus (II). - Volta ao problema da limita¢o do poder sobe-

rano pela atividade economica. - A emergencia de urn novo
campo, correlativo da arte liberal de governar: a sociedade civil. - Homo oeconornicus e sociedade civil: elementos indissociti:veis da tecnologia govemamentalliberal. - Andlise da no¢o de "sociedade civil": sua evolu¢o de Locke a Ferguson. 0 Ensaio sabre a hist6ria da sociedade civil de Ferguson (1787).
As quatro caracter£sticas essenciais da sociedade civil segundo
Ferguson: (1) ela eurna canstante hist6rico~natural; (2) ela assegura a sintese espontiinea dos individuos. Paradoxa do vfncula econ6mico; (3) ela eurna matriz pennanente de paJer politico; (4) ela constitui a motor da hist6ria. - Aparecimento de
urn novo sistema de pen.samento politico. - Conseqii.fncias te6ricas: (a) a questJ.o das rela¢es entre Estado e sociedade. As
problemdticas alema, inglesa e francesa; (b) a regulagem do
exerdcio do poder: da sabedoria do principe aos cdleulos racionais dos gooernados. - Conclusiio gera!.

Na ultima vez evoquei urn pouco esse tema do homo
oeconomicus que atravessou todo 0 pensarnento economico,
sobretudo 0 pensamento liberal, desde aproxirnadamente 0
meado do seculo XVIII. Eu havia procurado Ihes mostrar
que esse homo oeconomicus constituia uma especie de Momo
de interesse insubstituivel e irredutiveI. Havia procurado lhes
mostrar como esse atomo de interesse nao era superponivel,

nem identificavel, nem redutivel ao que constitui no pensamento juridico 0 essencial do sujeito de direito; que homo
oeconomicus e sujeito de direito nao eram portanto superponiveis e que, afinal, 0 homo oeconomicus nao se integra ao
conjunto de que faz parte conforme a mesma dialetica que
o sujeito de direito em rela<;ao ao conjunto de que ele tarnbern faz parte, a saber, que 0 sujeito de direito se integra ao
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conjunto dos outros sujeitos de direito por uma dialetica da
renuncia a seus proprios direitos ou da transferencia desses
direitos a outro, ao passo que 0 homo oeconomicus se integra
ao conjunto de que faz parte, ao conjunto economico nao por
uma transferencia, [uma] subtra<;ao, [uma] dialetica da renUncia, mas por uma dialetica da multiplica<;ao espontanea.
Essa diferen<;a, essa irredutibilidade do homo oeconomicus ao sujeito de direito acarreta - foi tambem 0 que procurei lhes mostrar na ultima vez - uma modifica<;ao importante quanta ao problema do soberano e ao exercicio do poder soberano. De fato, ante 0 homo oeconomicus, 0 soberano
nao se encontra na mesma posi<;ao que ante 0 sujeito de direito. 0 sujeito de direito pode, sim, pelo menos em certas
concep<;ces ou an,mses, aparecer como 0 que limita 0 exercicio do poder soberano. Em compensa<;ao, 0 homo oeconomicus nao se contenta em limitar 0 poder do soberano. Ate
certo ponto, ele 0 destitui. Ele 0 destitui em nome de que?
De um direito em que 0 soberano nao deveria tocar? Nao,
nao e isso. Ele 0 destitui na medida em que faz surgir no 50berano uma incapacidade essencial, uma incapacidade maior
e central, uma incapacidade para dominar a totalidade da
esfera economica. Ante a esfera economica em seu conjunto, ante 0 campo economica, 0 soberano nao tern como naG
ser cego. 0 conjunto dos processos economicos nao tem
como nao escapar de um olhar que se pretenderia um olhar
central, totalizador e sobranceiro. Digamos ainda que na
concep<;ao classica do soberano, a que encontramos na Idade Media e ainda no seculo XVII, havia, acima do soberano,
algo impenetravel, os designios de Deus. Por mais absoluto
que fosse 0 soberano, por mais assinalado como representante de Deus na terra, ainda havia algo que the escapava e que
eram os designios da Providencia, e ele estava englobado
nesse destino. Existe agora, acima do soberano, algo que tambem the escapa, mas ja nao sao os designios da Providencia
ou as leis de Deus, sao os labirintos e meandros do campo
economico. E, nessa medida, ereie que a emergencia da no<;ao de homo oeconomicus representa uma especie de desafio
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politico it concep<;ao tradicional, it concep<;ao juridica, absolutista ou nao, alias, do soberano.
Entao, em rela<;ao a isso, creio que havia - quer dizer
co~~iderando as coi~as de ffi,odo bern abstrato, bern esque~
matico - duas solu<;oes posslveis. De fato, pode-se dizer: se
o homo oeconomicus, se a pnitica economica, se a atividade
economica, se 0 conjunto dos processos de produ<;ao e de troca escapa ao soberano, pais bern, muito bern, vamos limitar
de certo modo geograficarnente a soberania do soberano e
vamos fixar para 0 ;xercicio do seu poder uma especie de
fronterra: ele podera mexer em tudo, menos no mercado. 0
mercado, dig~os assim, como porto franco, como espa~o
franco, espa<;o livre no espa<;o geral da soberania. Primeira
possibilidade. A segunda possibilidade e a que encontrarnos
concretarnente apresentada e defendida pelos fisiocratas.
Ela consiste em dizer 0 seguinte: 0 soberano, de fato, deve
respeitar o,mercado, mas respeitar 0 mercado nao quer dizer
que havera, de certo modo, no espa<;o da soberania, uma
zona na qual ele nao podera mexer, na qual nao podera penetrar. Quer ~izer, em vez disso, que, ante 0 mercado, 0 50~erano devera exercer u.m poder bem diverso do poder politico que ele exercJa ate entao. Ele devera ser, ante 0 mercado e ante 0 processo economica, naG tanto como aquele
que detem, por um direito qualquer, um poder absoluto de
decisao. Ele devera se encontrar, diante do mercado como
um geometra diante das realidades geomHricas ist~ e devera re~onhece-lo:. f:conhece-lo POf uma evidincia que 0
colocara numa posl<;ao ao mesmo tempo de passividade em
rela<;ao it necessidade intrinseca do processo economico e
ao mesmo tempo de vigililncia, e de certo modo de controle,
ou antes, de constata<;ao total e perpetua desse processo.
Em outras palavras, 0 soberano, na perspectiva dos fisiocratas,~~eVefa, ant: 0 pr~JCesso economico, passar da atividade
politica, se voces qUiserem, it passividade teorica. Ele sera
como que 0 geometra dessa esfera economica que faz parte do seu campo de soberania. A primeira solu<;ao, que conslste em limitar a atividade do soberano a tudo 0 que nao

_----------~~-~l
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seja 0 mercado, consiste em manter a pr6pria forma da razao governamental, a pr6pria forma da razao de Estado, fazendo simplesmente uma subtrac;ao, a do objeto mercado,
ou do campo mercado, ou do campo economico. A seguncia solw;ao, ados fisiocratas, consiste em manter toda a extensao da esfera de atividade da governamentalidade, mas
em modificar em seu fundo a pr6pria natureza da atividade
governamental, ja que se muda 0 coeficiente, ja que se muda
o indexador, e de atividade governamental ela se torna passividade te6rica, ou ainda ela se torna evidencia.
Na verdade, nem uma nem outra soluC;ao podia ser outra coisa senao uma especie de virtualidade te6rica e programatica que nao teve seqiiencia real na hist6ria. E todo
um reequihbrio, todo um rearranjo da razao governamental
que se fez a partir desse problema do homo oeconomicus, da
especificidade do homo oeconomicus e da sua irredutibilidade
a esfera do direito. Digamos mais precisamente 0 seguinte:
o problema que e posto pelo aparecimento simultaneo e
correlato da problematica do mercado, do mecanismo dos
prec;os, do homo oeconomicus, e 0 seguinte: a arte de governar
deve se exercer num espac;o de soberania - e isso e 0 pr6prio
direito do Estado que diz -, mas a chatice, 0 azar ou 0 problema e que 0 espac;o de soberania e habitado ou povoado
por sujeitos economicos. Ora, esses sujeitos econ6micos, se
levassemos as coisas ao pe da letra e se apreendessemos a
irredutibilidade do sujeito economico ao sujeito de direito,
exigiriam, ou a abstenc;ao do soberano, ou que a racionalidade do soberano, sua arte de governar, se inscrevesse sob
o signo de uma racionalidade cientifica e especulativa. Como
fazer para que 0 soberano nao renunciasse a nenhum dos
seus campos de aC;ao, ou ainda para que 0 soberano nao se
convertesse em geometra da economia - como fazer? A teoria juridica nao e capaz de assumir esse problema e de resolver a questao: como governar num espac;o de soberania
povoado por sujeitos economicos, ja que precisamente a
teoria juridica - a do sujeito de direito, ados direitos naturais, ados direitos concedidos por contrato, a das delega-
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C;DeS -, tudo isso nao se ajusta e nao pode se ajustar (como
procurei lhes mostrar na ultima vez) ideia mecanica,
pr6pria designaC;ao e caracterizaC;ao do homo oeconomicus.
Por conseguinte, nem 0 mercado em si mesma, em sua mecanica pr6pria, nem 0 Quadro cientifico de Quesnay, nem a
nOC;ao juridica de contrato podem definir, delimitar em que
e como os homens economicos que povoam 0 campo da soberania serao governaveis*. A governabilidade ou a governamentabilidade - perdoem-me esses barbarismos - desses individuos que, como sujeitos de direito, povoam 0 espac;o da soberania, mas nesse espac;o de soberania sao ao
mesmo tempo homens economicos, sua governamentabilidade s6 pode ser garantida, e s6 pode ser efetivamente garantida pela emergencia de um novo objeto, de uma nova
area, de urn novo campo que e, de certa modo, 0 correlativo da arte de governar que esta se construindo nesse momento em funC;ao deste problema: sujeito de direito-sujeito economico. E necessano urn novo plano de referenda, e
esse novo plano de referenda nao sera, evidentemente, nem
o conjunto dos sujeitos de direito, nem a serie dos comerciantes ou dos sujeitos economicos ou dos atores economi-

a

a

a

cos. Esses individuos que sao Sim, sempre, sujeitos de direito,
que sao sim atores economicos, mas nao podem ser "go-

vemamentaveis"** nem a urn titulo nem a outro, s6 sao
governaveis na medida em que se podera definir um novo
conjunto que os envolvera, ao mesmo tempo a titulo de
sujeitos de direito e a titulo de atores economicos, mas fara
aparecer, nao simplesmente a ligaC;ao ou a combinaC;ao desses dois elementos, mas toda uma serie de outros elementos, em relaC;ao aos quais 0 aspecto sujeito de direito ou 0
aspecto sujeito economico constituirao aspectos, aspectos
parciais, integraveis, na medida em que fazem parte de um
.. M. Foucault acrescenta: eu ia dizendo govemo ., sim govemaveis.
Manuscrito: "govemamentaveis".
.... Entre aspas no manuscrito.

402

NASCIMENTO DA BIOPOLITICA
AULA DE 4 DE ABRIL DE 1979

conjunto complexo. E e esse novo conjunto que e, a meu
ver, caracteristico da arte liberal de govemar.
Digamos ainda 0 seguinte: para que a govemamentalidade possa conservar seu carater global sobre 0 conjunto
do espa<;o de soberania, para que ela nao tenha tampouco de
se submeter a uma razao cientifica e economica que faria
que 0 soberano tivesse de ser, ou urn ge6metra da economia,
ou urn fundonano da ciencia economica, para que tampouco
se tenha de cindir a arte de govemar em dois ramos, a arte
de govemar economicamente e a arte de govemar juridicamente, ern suma, para manter ao meSilla tempo a unidade

da arte de govemar, sua generalidade sobre 0 conjunto da
esfera de soberania, para que a arte de govemar conserve sua
especificidade e sua autonornia em rela<;ao a uma ciencia economica, para responder a essas tres questoes e preciso dar
aarte de governar uma referenda, urn espa~o de referencia,
urn campo de referenda novo, uma realidade nova sabre a
qual se exercera a arte de govemar, e esse campo de referenda novo e, ereie eu, a sociedade civil.
A sociedade civil e 0 que? Pois bern, creio que a no<;ao
de sociedade civil, a analise da sociedade civil, 0 conjunto dos
objetos ou elementos que se faz aparecer no ambito dessa
no~ao de sociedade civil, tudo isso

e, em suma, uma tenta-

tiva de responder a questao que acabo de evocar: como govemar, de acordo com as regras do direito, urn espa~o de

soberania que tern 0 inforrunio ou a vantagem, como voces
quiserem, de ser povoado por sujeitos econornicos? Como
encontrar uma razao, como encontrar urn principia radonal
para lirnitar de outro modo que nao seja pelo direito, de outro modo que nao seja pela domina<;ao de urna ciencia economica, uma pratica govemamental que tern de assumir a
heterogeneidade do economico e do juridico? A sociedade
civil nao e portanto uma ideia filos6fica. A sociedade civil e,
a rneu ver, urn conceito de tecnologia govemamental, ou

antes, e 0 correlativo de urna tecnologia de govemo cuja medida racional deve indexar-se juridicamente a urna econornia
entendida como processo de produ<;ao e de troca. A econo-
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mia juridica de uma govemamentalidade indexada a economia econornica: e esse 0 problema da sociedade civil e
creio que a sociedade civil, aquilo que alias logo se chamara de sociedade, 0 que se chamara no fim do seculo XVTIr de
na<;ao, alias, tudo isso e que vai possibilitar a urna pratica
govemamental e a uma arte de govemar, a uma reflexao so-

bre essa arte de govemar, logo a uma tecnologia govemamental, uma autolimita<;ao que nao infringe nem as leis da
economia nem os principios do direito, que nao infringe tampouco nem sua exigencia de generalidade govemamental
nem a necessidade de urna onipresen<;a do govemo. Urn governo onipresente, urn govemo a que nada escapa, urn governo que obedece as regras do direito, mas urn govemo que respeita a especificidade da econornia, sera urn govemo que
administrara a sociedade civil, que administrara a na<;ao,
que administrara a sociedade, que administrara 0 social.
a homo oeconomicus e a sociedade civil sao portanto
dois elementos indis[soci]aveis*. a homo oeconomicus e, digamos, 0 ponto abstrato, ideal e puramente economico que
povoa a realidade densa, plena e complexa da sociedade civil. au ainda: a sociedade civil e 0 conjunto concreto no interior do qual e preciso recolocar esses pontos ideais que
sao os homens econ6micos, para poder administni -los convenientemente. Logo, homo oeconomicus e sociedade civil

fazem parte do mesmo conjunto, 0 conjunto da tecnologia
da govemamentalidade liberal.
A sociedade civil - voces sabem quantas vezes tern se
aludido a ela, e nao apenas no decorrer destes ultimos anos.
Desde 0 seculo XIX, a sociedade civil sempre foi referida no
discurso filos6fico, no discurso politico tambem, como essa
realidade que se impoe, que luta e se ergue, que se insurge
e escapa do govemo, ou do Estado, ou do aparelho de Estado, ou da institui<;ao. Creio que e preciso ser muito prudente quanto ao grau de realidade que se outorga a essa socieII-

M.E: indispensaveis
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dade civil. Ela nao e esse dado historico-natural que viria
de certo modo servir de pedestal, mas tambem de principio de oposi<;ao ao Estado ou institui<;5es politicas. A sociedade civil nao e uma realidade primeira e imediata. A sOCIedade civil e uma coisa que faz parte da tecnologia govemamental modema. Dizer que lela] faz parte dessa tecnologia nao
quer dizer que seja 0 seu produto puro e simples, mas tam;
pouco quer dizer que nao tern realidade. A soc1edade civil e
como a loucura, e como a sexualidade. Ii 0 que chamare1 de
realidades de transa<;ao, ou seja, e precisamente no jogo das
rela<;5es de poder e do que sem cessar !hes escapa, e dai que
nascem, de certo modo na interface dos govemantes e dos
govemados, essas figuras transacionais e transit6~as q~e,
mesmo nao tendo existido desde sempre, nem por 1550 sao

as

menos reais e que podemos chamar, neste caso, de socieda-

de civil, em outros de loucura, etc. Sociedade civil, portanto, como elemento de realidade transacional na historia das
tecnologias govemamentais, realidade transacional que me
parece plenamente correlativa dessa forma de tecnologla
govemamental chamada de liberallsmo, isto,e, uma tecnologia de govemo que tern P?r obJetivo s;,a prop.naautolinuta<;ao, na medida em que e indexada a espec1fiCldade dos
processos economicos.
Duas palavras, agora, sobre essa sociedade civil e 0 que
a caracteriza. Gostaria de tentar !hes mostrar, pelo menos assim, em principio, porque chegamos agora ao fim do curso,
como essa no<;ao de sociedade civil pode resolver bern os problemas que procurei indicar ha. pouco. Entao~ sobre a soci<;dade civil, primeira observa<;ao de uma banal1dade deploravel, a saber, que a propria no<;ao de sociedade civil mudou
completamente no decorrer do secwo XVIII. Praticamente
ate 0 inicio da seglffida metade do seculo XVIII, 0 termo "50ciedade civil" designa constantemente uma coisa muitodi,ferente do que vai designar em seguida. A soc1edade clVlI e,
por exemplo, em Locke, justamente uma sociedade caracte;
rizada por uma estrutura juridico-politica.. Ii a socied;>de, e
o conjunto dos individuos ligados entre 51 por urn vmculo
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juridico e politico. Nessa acep<;ao, a noc;ao de sociedade civil nao e em nada distinguivel da noc;ao de sociedade politica. No Segundo Iratado do governo, de Locke, 0 capitulo 7se
intitula: /IDa sociedade politica au da sociedade civil"]. A 50ciedade civil e, portanto, ate entao, sempre, uma sociedade
caracterizada pela existencia de urn vinculo juridico e politico. Ii a partir da segunda metade do secwo XVIII, precisamente na epoca em que se colacam as quest5es da economia politica e da govemamentalidade dos processos e dos
sujeitos economicos, que a noc;ao de sociedade civil v"! mudar, se nao totalmente, pelo menos de forma cons1deravel e
val ser remanejada de cabo a rabo.
De fato, e claro, em toda a segunda metade do seculo
XVIII, a noc;ao de sociedade civil sera apresentada sob diferentes angulos e com diferentes variantes. Para simplificar as
coisas, YOU tomar 0 texto que e, afinal, 0 texto mais fundamental, 0 texto quase estatutario quanto a caracterizac;ao da 50ciedade civil. Ii 0 celebre texto de Ferguson, traduzido em
frances em 1783 com 0 titulo de Essai sur l'histoire de la societe civili', texto proximo, bern proximo de Adam Smith e do
Ensaio sobre a riqueza das na¢es - alias, a palaVTa "na~ao" em
Adam Smith tern mais ou menos 0 sentido de sociedade civil
em Ferguson'. Temos ai 0 correlativo politico, enfim 0 correlativo em termos de sociedade civil, do que Adam Smith estudava em termos puramente economicos. A sociedade civil
de Ferguson e de fato 0 elemento concreto, a globalidade
concreta no interior da qual funcionam os homens economicos que Adam Smith procurava estudar. Dessa sociedade
civil, em Ferguson, eu gostaria de salientar tres ou quatro caractensticas essenciais: primeiro, a sociedade civil entendida como constante historico-natural; segundo, a sociedade
civil como principia de sintese espontanea; terceiro, a socie-

dade civil como matriz permanente de poder politico; e
quarto, a sociedade civil como elemento motor da historia.
Primeiro, a sociedade civil como constante historiconatural. De fato, para Ferguson a sociedade civil e urn dado
alem do qual nao ha nada a buscar. Antes da sociedade ci-
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vil, nao existe nada, ou se algo existe, diz Ferguson, e algo
que para nos e absolutamente inacessivel, a tal ponto recuado no fundo dos tempos, a tal ponto, de certo modo, antenor ao que faz a hurnanidade do homem, que e impossivel
saber 0 que pode ter acontecido, 0 que pode ter sucedido
~!es da existencia da sociedade civil. Ern outras palavras, nao
e uti! colocar a questao da nao-sociedade. Que essa naosociedade seja caracterizada em termos de solida.o, de iso-

lamento, como se pudesse ter havido homens dispersos asslm na natureza, sem nenhuma uniao de nenhum tipo, sem
nenhum mew de se comunlcar, ou ainda, que essa nao-sociedade seja caracterizada, como ern Hobbes, na forma da
guerra perpHua ou da guerra de todos contra todos, como
quer que seja - solidao ou guerra de todos contra todos tudo isso deve ser situado numa especie de pano de fund~
mitico que nao adianta nada para a analise dos fenomenos
que nos dizem respeito. A historia humana sempre existiu
"por grupos", diz Ferguson na pagina 9 do primeira volume da sua Hist6ria da sociedade civil'. Na pagina 20, ele diz:
II

a sociedade

e tao antiga quanta 0

indivfduo", e seria tao

inutil imaginar hornens que nao falem uns corn os outros
quanta irnaginar homens que nao teriam pes ou maos'. A linguag~m, a comunica<;ao e por conseguinte certa rela<;ao
perpetua dos homens entre si sao coisas absolutamente caracteristicas do individuo e da sociedade, porque 0 individuo
e a sociedade nao podem existir urn sem 0 DutrO. Em suma,
nunca houve urn momento, em todo caso e inutil tentar imaginar urn momenta ern que se teria passado da natureza
ahistoria, da nao-sociedade asociedade. A natureza da natureza humana

e ser hist6rica, pais a natureza da nature-

za humana e ser social. Nao ha natureza humana dissociavel do proprio fato da socied,ade. Ferguson evoca a especle de mlto, de utopIa metodologica muitas vezes retomada
no seculo XVIII: suponha-se, diz ele, urn grupo de crian<;as
que educassem a si mesmas, fora de qualquer outra forma
de sociedade. Suponhamos crian<;as que sejam largadas num
deserto, para se virarem sozinhas desde a sua mais tenra
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idade, formando-se por conta propria, sem instnu;ao e sem
orientac;ao, pois bern, se voltassemos cinco anos, dez anos,
quinze anos depois, 0 que veriamos, se nao tivessem morri-

do? "Veriamos os membras dessa pequena sociedade comer, dormir, andar em grupos, brincar juntos, criar uma lin-

guagem propria, dividir-se, brigar", fazer amizades, esquecer pelos outros sua propria conserva<;ao'. Logo, 0 vinculo
social se forma espontaneamente. Nao ha opera<;ao especifica que possa estabelece-lo ou funda-lo. Nao ha que instaurar ou auto-instaurar a sociedade. Estamos de qualquer
modo na sociedade. 0 vinculo social nao tern pre-historia.
Dizer que ele nao tern pre-historia significa que ele e, ao
mesmo tempo, permanente e indispens8vel. Perrnanente

significa que, por mais longe que possamos ir na historia da
humanidade, encontraremos nao 56 a sociedade, e claro,
mas tambem a natureza. Ou seja, estado de natureza, esse

°

estado de natureza que os filosofos iam buscar na realidade ou no rnito de urn selvagem, nao temos que nos deslocar ern rela<;ao a nos mesmos [para encontra-lo], podemos
encontra-lo aqui mesmo. Na Fran<;a, diz Ferguson, tanto
quanto no cabo da Boa Esperan<;a, vamos encontrar 0 estado de natureza, pois e 0 estado de natureza que quer que 0
homem esteja ern estado social'. A sociedade estudada ate
mesmo em suas formas mais complexas, ate mesmo as

mais desenvolvidas, 0 estado de sociedade ern sua espessura maxima nos dira sempre 0 que e 0 estado de natureza,
pois 0 estado de natureza quer que vivamos ern sociedade.
Logo, perrnanencia do estado de natureza no estado de sociedade, carater indispensavel tambem do estado de sociedade para a natureza, isto e,

° estado de natureza nunca

pode aparecer no estado nu e Simples. Ferguson diz: "No
estado selvagem como no estado civilizado, vernos, a cada
passo, as marcas da

inven~ao

dos homens,"B E acrescenta

esta frase que e caracteristica porque e, nao como urn ponto de origem, mas como urn ponto de sinaliza<;ao da possibilidade teorica de uma antrapologia: "Se 0 palacio esta
longe da natureza, a cabana nao esta menos."~ Ou seja, a
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cabana nao e a expressao natural e pre-social de alguma coisa. Nao se esta mais perto da natureza com uma cabana do
que com urn palacio. Esimplesmente uma outra distribui<;ao, uma outra forma de imbrica<;ao do social e do natural,
ja que 0 social faz parte do natural e 0 natural e sempre veiculado pelo social. Logo, temos 0 principio de que a sociedade civil e, assim, uma constante historico-natural para a
humanidade.
Segundo, a sociedade civil assegura a sintese espontanea dos individuos. Sfntese espontanea, ou seja, voltamos
ao que eu dizia ha pouco: nao ha contrato explfcito, nao ha
uniao voluntana, nao ha remincia a direitos, nao ha delega~ao de direitos nahtrais a urn outro; em suma, naD hoi constitui<;ao de uma soberania por uma especie de pacto de sujei<;ao. Na verdade, se a sociedade civil realiza efetivamente
uma sfntese, e simplesmente por uma soma das satisfac;5es

individuais no proprio vinculo social. "Como conceber urn
publico feliz se os membros considerados que constituem
esse publico nao sao eles proprios felizes?'''", indaga Ferguson. Em outras palavras, reciprocidade entre os elementos e
o todo. No fundo, nao se pode falar de urn individuo, nao se
pode imaginar, nao se pode conceber que urn individuo seja
feliz se 0 conjunto de que ele faz parte nao for feliz. Melhor,
nao se pode nem mesmo apreciar exatamente a qualidade de
urn individuo, seu valor, sua virtude, nao se pode atribuirlhe 0 coeficiente do bern ou do mal se nao 0 pensarmos na
reciprocidade

Oll,

em todo caso, se

DaD 0

pensarrnos a par-

tir da posi<;ao que ele ocupa no todo, do papel que desempenha nele e dos efeitos que nele produz. Cada elemento
da sociedade civil e apreciado pelo bern que vai produzir ou
provocar para 0 todo. Pode-se dizer de urn homem que ele
e born, que e direito, que tern valor, na medida em que, e somente na medida em que, ele e bern feito para 0 lugar que
ocupa e em que, d.iz Ferguson, "produz 0 efeito que deve produzir"l1. Mas, inversamente, 0 valor do todo naD e urn absoluto, 0 valor do todo nao deve ser referido ao todo, e somente ao todo, mas sim a cada urn dos membros desse todo:
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"Tambem e verdade que a felicidade dos individuos e 0 grande objeto da sociedade civil.""
Voces veem que nao estamos diante de urn mecanismo
ou de urn sistema de troca de direitos. Estamos diante de
urn mecanisme de multiplicac;ao irnediata que tern, Sim, a
mesma forma dessa multiplica<;ao imediata do lucro na mecanica puramente economica dos interesses. A forma e a
mesma, mas as elementos e as conteudos naD sao as mesmos. E enisso que a sociedade civil pode ser, ao mesmo tempo, 0 suporte do processo economico e dos vinculos economicos, mas extrapolando-os e nao podendo reduzir-se a
eles. Porque, na sociedade civil, 0 que une os homens uns

e,

aos Qutros sim, uma mecanica anaIoga ados interesses,
mas DaD sao interesses no sentido estrito, naa sao interesses economicos. A sociedade civil muito roais que a asso-

e

cia<;ao dos diferentes sujeitos economicos, muito embora a
forma na qual esse vinculo se estabelece seja tal que os sujeitos economicos poderao tomar lugar nela, que 0 egofsmo
economico podera representar nela 0 seu pape!. De fato, 0
que liga os individuos na sociedade civil nao e 0 maximo de
lucro na troca, e toda uma serie que poderiamos chamar de
"interesses desinteressados".

a

que e isso? Pois bern, diz

Ferguson, 0 que vincula os individuos na sociedade civil e 0
instinto, e 0 sentimento, e a simpatia, sao os movimentos
de benevolt~ncia dos individuos uns para com os outros, e a
compaixao, e tambem a repugnancia a outros individuos, e

a repugnancia a infelicidade dos individuos, mas e eventualmente 0 prazer que podemos sentir com a infelicidade
de outros individuos de que vamos nos separarH . Logo, e essa

a primeira diferen<;a entre 0 vinculo que une os sujeitos economicos e os individuos que fazem parte da sociedade civil:
ha todo urn interesse nao egofsta, todo urn jogo de interesses nao egofstas, todo urn jogo de interesses desinteressados muito mais amplo que 0 proprio egofsmo.
E a segunda diferen<;a igualmente importante e que
vemos aparecer fazendo agir esses elementos de que eu falava ha pouco e que entre os sujeitos economicos 0 vinculo
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e, digamos assim, nao local. A analise do mercado prova
que em toda a supemcie do globo, afinal de contas, a multiplica~ao dos ganhos se fara pela sfntese espontanea dos
egoismos. Nao ha localiza~ao, nao ha territorialidade nao
ha agrupamento singular no espa~o total do mercad;. Em
compensa~ao, na sociedade civil, esses la~os de simpatia, esses la~os de benevolencia sao, ao contrario, correlativos de
la~os, como eu lhes dizia, de repugnancia, de nao-adesao,
de ~ao-ben~~olt~ncia em rela~ao a alguns Dutros, ou seja, a

socledade cIvil sempre se apresentara como conjunto limitado, como co,:,junto. singular entre outros conjuntos. A soCledade cIVIl nao sera a humanidade em geral; sera conjuntos, conjuntos do mesmo nivel au conjuntos de nivel diferente que vao agrupar as individuos num certo nllinero de
nUdeos.,~ a sociedade civil, diz Fer~son, que faz que a indiVlduo abrace a causa de uma tnbo au de uma comunidade"14. A sociedade civil nao e humanitana, e comunitana.
E e~ de fato, a sociedade civil que veremos aparecer na familIa, na aldeia, na corpora~ao, que veremos aparecer em
r:fveis, claro, mais elevados e ate na na.;ao, na nac;ao no senlldo de Adam Smith, [no sentido que the e dado]* mais au
menos na mesma epoca na Fran~a. Essa na~ao e precisamente uma das formas maiores, [masJ somente uma das
formas possiveis, da sociedade civil.
Dito isse, voces veem que, em relac;ao a esses vinculos
- vinculos que sao os do interesse desinteressado e adquirem a forma de unidades locais e de niveis diferentes** -, a
vinculo de interesse economico se encontra numa posic;ao
ambfgua.Voces veem que, por urn lado, 0 vinculo economico, 0 processo economico que liga os sujeitos economicos
uns aos outros, podera se alojar nesta forma que e a da multiplica~ao imediata e nao e a da renuncia [aJ direitos. Formalmente, portanto, a sociedade civil e efetivamente a que
"" M.F.: tal como e empregado
** M. Foucault acrescenta: que (tern 0 aspecto?) de vinculos comunitarios [palavras dificilmente audiveis]
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vai ser 0 veiculo do vinculo economico. Mas 0 vinculo economico vai desempenhar, no interior dessa sociedade civil
em que ele pode se instalar, um papel muito curiosa, ja que,
de um lado, ele vai vincular as individuos entre si pela convergencia espontanea dos interesses, mas vai ser, ao mesmo
tempo, principia de dissocia~ao. Principio de dissocia~ao na
medida em que, em rela~ao aos vinculos ativos que serao as
da compaixiio, da benevolencia, do amor ao proximo, do sentimento de comunidade dos individuos uns em rela~ao aos
outros, a vinculo economico tendera - de certo modo marcando, acentuando, tomando mais incisivo 0 interesse egoista dos individuos - a desfazer perpetuamente a que a vinculo espontaneo da sociedade civil tera ligado. Em outras
palavras, 0 vinculo economico surge na sociedade civit s6 e
possivel par meio [dela], une-a de certo modo, mas a desfaz pela outra ponta. Assim e que na pagina 50 do primeiro
volume dessa Histoire de la societe civile, Ferguson escreve a
seguinte: nunca a vinculo entre as individuos e mais forte
do que quando a individuo nao ve interesse direto nele; nunca a vinculo e mais forte entre os individuos do que quando se trata, vamos dizer, de se sacrificar, por exemplo, ou de
ajudar um amigo au de preferir ficar na sua tribo a ir buscar
alhures abundancia e seguran~a;;. Isso e muito interessante, corresponde exatamente aquilo mediante a que se define
a racionalidade economica. Se 0 sujeito economico ve que
pode luerar, por exemplo, comprando trigo no Canada e
vendendo naAlemanha, ele faz isso. Faz isso porque sai ganhando, e alias todo a mundo vai sair ganhando. Em compensa~ao, as vinculos da sociedade civil fazem que prefiramos permanecer em nossa comunidade, mesmo encontrando abundancia e seguran~a alhures. Logo, "num estado comerciante em que se sup6e que as individuos conhe~am
par experiencia propria a extensao do interesse que tem na
conserva~ao do seu pafs*, e nele, ha que convir, que 0 ho,. M. Foucault para aqui, nao conseguindo lee 0 que escreveu ("... bern,

enfirn, escutem, 0 texto diz mais ou menos 0 seguinte, como nos manus-
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mem as vezes parece isolado e solitario. Ele encontrou um
objeto que 0 poe em concorrencia com seus semeIhantes"16.

Por conseguinte, quanta mais se vai no sentido de um estado economico, mais paradoxalmente 0 vinculo constitutivo
da sociedade civil se desfaz e mais 0 homem e isolado pelo
vinculo economico que tem com todo 0 mundo e qualquer
um. 13 esta portanto a segunda caractenstica da sociedade
civil: uma sintese espontanea no interior da qual 0 vinculo
economico encontra seu lugar, mas que 0 vinculo economi-

co

sem parar.
A terceira caractenstica da sociedade civil e que ela e
uma matriz permanente de poder politico. De fato, nessa
sociedade civil que desempenha, de certo modo, 0 papel espontaneo de contrato social, de pactum unionis, como e que
o poder vai vir a sociedade civil, 0 que vai ser 0 equivalente
do que os juristas chamavam de pactum subjectionis, pacto de
sujei~ao, que obriga os individuos a obedecer a alguns outras? Pais bern, assim como naD enecessaria urn pactum unionis para vincular os individuos na sociedade civil, nao e necessaria urn pactum subjectionis, naD sao necessanas a renuncia a certos direitos e a aceita~ao da soberania de algum outro para que 0 poder politico apare~a e atue no interior da
sociedade civil. Hi forma~ao espontanea de poder - forma~ao
espontanea de poder que se realiza como? Simplesmente
por um vinculo de fato que vai ligar entre si dois individuos
concretos e diferentes. De fato, essas diferen~as entre os individuos se traduzem, claro, por certo numero de papeis diferentes que eles vao ter na sociedade, tarefas diferentes
que VaG assumir. Essas diferen~as espontaneas VaG induzir
imediatamente divisoes do trabalho, e nao apenas divisoes
do trabalho na produ~ao, mas divisoes do trabalho no processo pelo qual as decisoes de conjunto sao tomadas pelo grupo.
amea~a
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Uns VaG dar sua opiniao. Outros VaG dar ordens. Uns VaG
refletir, Qutros VaG obedecer. "Anteriormente a teda institui~ao politica", diz Ferguson, "os homens sao dotados de uma
variedade infinita de talentos. Se voce os puser juntos, cada
urn encontrani. seu lugar. Eles van portanto aprovar au criticar ou decidir todos juntos, mas examinam, consultam e
deliberam em pon;oes mais seletas; como individuos, assumem ou deixam de assumir a suprernacia."17 au seja, a decisao do grupo aparece de fato na sociedade civil como a
decisao de todo 0 grupo, mas quando se observa mais apuradamente como a coisa acontece: as coisas aconteceram,

diz ele, por

"por~oes

mais seletas". Como individuos, uns

assumiram a supremacia e os outros deixaram que assumis-

sem a supremacia sobre eles. Por conseguinte, 0 fato do poder precede 0 direito que vai instaurar, justificar, limitar ou
intensificar esse poder. Antes que 0 poder se regulamente,
antes que ele se delegue, antes que ele se estabele~a juridicamente, ele ja existe. "Seguimos um chefe antes de pensarmos em discutir suas pretensoes ou de estabelecermos
as formas para a sua elei~ao; e foi s6 depois de terem cometido muitos erros na qualidade de magistrados [ou]* de suditos que os homens decidiram sujeitar 0 pr6prio governo a
regras.'''" A estrutura juridica do poder vem sempre depois,
a posteriori, depois do fato do pr6prio poder*'. [Portanto] nao
se pode dizer: os homens eram isolados, decidiram constituir
urn poder e ei-los, pois, em estado de sociedade. Era, grosso
modo, essa a amllise que se fazia no seculo XVII e no infcio
do seculo XVIII. Nao se pode dizer tampouco: os homens se
agrupam em sociedade e, uma vez agrupados em sociedade, eles [pensam]: como seria bom, ou comodo, ou util, estabelecer urn poder e regulamentar suas modalidades. Na
... M.P.: 0 texto original da tradUl;ao de Ferguson, p. 174, diz: "e".

critos cia Idade Media, 0 manuscrito esta urn pOlleD deteriorado"), mas a
citac;ao que ele da eexata, salvo urn pequeno.detalhe ("deve-se supor que
os individuos", em vez de Use sUpOe que os individuos").

..... M. Foucault acrescenta: Em suma, a sociedade civil secreta seu
pr6prio poder que nao e nem a sua condi<;ao primeira nem 0 seu suplemento.
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verdade, a sociedade civil secreta em pennanencia, e desde
a sua origem, urn poder que nao e nem sua condi,ao nem
seu suplemento. "Urn sistema de subordina,ao", diz Ferguson, lie tao essencial aos homens quanta a propria sociedade."'" Ora, lembrem-se que Ferguson dizia: nao se pode
conceber urn homem sem sociedade. Nao se pode conceber
urn homem sem linguagem e comunica,ao com os outros,
como tampouco se pode conceber urn homem sem pes e
sem maos. Logo, 0 hornern, sua natureza, seus pes, suas maos,
sua linguagem, os outros, a comunica,ao, a sociedade, 0
poder - tudo isso constitui urn conjunto solidano que e precisarnente caracteristico da sociedade civil.
Quarta caracteristica. Essa sociedade civil constitui 0 que
poderiamos chamar, utilizando urn tenno muito mais tardio e ate certo ponto desqualificado agora, mas para 0 qual
me parece que podemos encontrar aqui urn ponto de aplica,ao primordial, de motor da historia. E0 motor da historia, porgue justarnente, se retomarmos as dais elementos

de que acabo de !hes falar - por urn lado, a sociedade civil
e sintese espontiinea e subordina,ao espontanea e, [por outro lade], nessa sintese espontanea e nessa subordina,ao
espontanea existe urn elemento que nela toma lugar naturalmente e que tambem e seu principio de dissocia,ao, a saber, 0 egofsmo do homo oeconomicus, as procedimentos economicos -, teremos [em primeiro lugar], com essa ideia de
que a sociedade civil e sintese e subordina,ao espontanea,
o principia, au 0 terna, ou a ideia, ou a hipo.tese: se v?ces
quiserem, de que estarnos diante de urn equihono estavel.
Afinal de contas, como os homens se ligam espontaneamente uns aos outros por vinculos de benevo]encia, ja que
fonnam comunidades, ja que nessas comunidades as subordina,oes se estabelecem por consentimento imediato,
isso naD deveria se alterar e hldo, por conseguinte, deveria
pennanecer em seu lugar. E e, de fato, sob esse primeiro aspecto que aparece certo numero de comumdades - direi, se
voces quiserem: urn equilibrio funcional do conJunto. Descrevendo os selvagens da America do Norte, ou melhor, re-
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latando observa,oes dos selvagens da America do Norte,
Ferguson, na pagina 237 desse mesmo texto, diz: "Assim,
sem nenhurna fonna fixa de governo, sem nenhurn vinculo
explicito de umao e por urn efeito no qual 0 instinto parece
ter urn papel maior do que a razao, [as familias desses selvagens da America do Norte] se conduze~ com toda a inteligencia, 0 concerto, 0 vigor de urna na,ao. Os estrangelros, sem conseguir descobrir direito quem e 0 magistrado, [...]
encontram sernpre e em qualquer circunstancia urn conse-

!ho com que negociar [...]. Sem policia, sem lei coercitiva, sua
sociedade domestica funciona ordeiramente."20 Logo, vinculo espontiineo e equihorio espontaneo.
No entanto, justarnente na medida em que M, no interior desse vinculo espontiineo, urn vinculo igualmente espontaneo, mas dissociativo, 0 desequihorio vai ser introduzido
au vai se introduzir espontaneamente, criar-se espontanea-

mente, pelo proprio fato da mecamca economica. Ferguson
logo invocara 0 egoismo puro e simples. "0 primeiro, por
exemplo", diz ele, "que se pas sob 0 mando de urn chefe
nao desconfiava que dava 0 exemplo de uma subordina,ao
pennanente, que da ao homem arrogante urn pretexto de
exigir dele urn servi,o e [ao]* homem avido urn pretexto
para se apoderar das suas posses."21 Logo, temos at um~me
carUsmo de dissocia,ao devido simplesmente ao egOlsmo
do poder. No entanto, mais freqiiente e constantemente,
Ferguson faz agir como principio de dissocia,ao dos equilibrios espontaneos da sociedade civil 0 interesse economico
propriamente dito e a propria maneira como 0 egoismo economico vai tamar forma. E

e assim -

aqui, remeto voces a

esses textos, que sao celebres e famosos - [que] Ferguson
explica como as sociedades civis passaram regulannente
por tres fases: a fase da selvageria, a fase da barbane e a fase
da civi1iza,ao". 0 que caracteriza a selvageria? Pois bern, precisamente e antes de mais nada, certa fonna de rea1iza,ao,
"" M.P. (modificando urn pOlleo a eita\,ao): para
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de efetivac;ao dos interesses ou dos egoismos economicos. 0 que 10 a sociedade selvagem? Ea sociedade de cac;a,
10 a sociedade de pesca, 10 a sociedade da produc;ao natural,
sem agricultura, sem criac;ao de animais propriamente dita.
Eportanto urna sociedade sem propriedade, e nela encontramos alguns elementos, algum inicio de subordina<;iio e
de govemd3• Depois, com os egoismos econorrucos, com os
interesses economicos agindo, com cada urn querendo ter 0
seu quinhao, passa-se da sociedade selvagem a sociedade
barbara. Com isso, temos - eu ia dizendo uma nova relac;ao
de produc;ao -, temos novas insliluic;oes economico-polilicas: rebanhos que pertencem a individuos, pastos que pertencem seja a comunidades, seja a individuos. Comec;a a se
instaurar a sociedade privada, mas uma sociedade privada
que ainda nao 10 garanlida por leis, e a sociedade civil adquire nesse momenta a forma de relac;oes entre patrono e cliente, arna e servidor, familia e escravo, etc. 24 Ternos aL como

veem, toda urna mecamca propriamente economica que mostra como, a partir da sociedade civil, a partir do jogo economico que a sociedade civil torna possivel e, de certo modo,
abriga em seu seie, vai se passar a toda uma serie de transformac;oes historicas. 0 principio dissocialivo de associac;ao
tambem 10 urn principio de transformac;ao hist6rica. 0 que
faz a unidade do tecido social 10, ao mesmo tempo, 0 que faz
o principio da transformac;ao historica e do dilaceramento
perpetuo do tecido social.
Na teoria do homo oeconomicus de que !hes falei na ullirna vez, voces se [lembram] que 0 interesse coletivo nascia
de urn jogo necessariamente cego entre os diferentes interesses egoistas. Pois bern, agora essa especie de esquema da
totalidade pela cegueira de cada urn, da globalidade pela cegueira de cada urn, esse mesma esquema sera encontrado
a proposito da historia. A historia da humanidade em seus
efeitos globais, em sua continuidade, em suas formas gerais
e recorrentes, selvagens, barbaras, civilizadas, etc., nada mais
10 que a forma perfeitamente 16gica, decifnivel e identificavel, a serie de formas que nascem de iniciativas cegas, de

AULA DE 4 DE ABRIL DE 1979

417

interesses egoistas e de cMculos que os individuos nao f,azem mais que referir a si proprios. Multipliquem esses cMculos atraves dos tempos, fac;am-nos agir, pOlS bern,. os economistas, de seu lado, dizem: ganho cada vez malOr para
toda a coletividade; Ferguson, em nome da sociedade civil,
dira: transformac;ao perpetua da sociedade civil. Nao quero
dizer: entrada da sociedade civil na historia, ja que sem'pre se
esta nela maS: motor da historia na sociedade civil. E 0 interesse egoista, e por conseguinte 0 jogo economico que:ai
introduzir na sociedade civil essa dimensao pela qual a historia se encontra perpetuamente presente nela, os processos pelos quais a sociedade civil esta fatalmente e necess~
riamente engajada na hist6ria. "Os homens [diz ele na pagina 336 do primeiro volume; M.P.], seguindo 0 impulso
do momento, procurando rernediar as inconvementes que
experimentam e obter as vantagens que se apresentam ao
seu alcance, chegam a termos que nao podiam preyer [...].
Como as outros animais, seguem 0 cursa da sua natureza
sem perceber 0 fim deste. [...] Como os ventos que vern de
nao se sabe onde e sopram onde bern lhes apraz, as formas
da sociedade civil se relacionam a uma origem obscura e
remota."25 Em suma, as mecanismos que constituem em

permanencia a sociedade civil e os que enger:dram em permanencia a hist6ria em suas formas geraIs sao portanto as
mesmos.
.
_ ~
Com uma anilise como essa - que, malS uma vez, nao e
mais que urn exemplo entre as tao numerosas analis:s da

sociedade civil feitas nos Ultimos cinqiienta anos do seculo
XVIII ou em todo caso fim do seculo XVIII - infcio do secu10 XJX -, estamos, a meu ver, num cruzarnento importante, ja
que, [primeiro], vem?s abrir-se urn camp~ de relac;6es, de
rela~6es sociais, de Vlnculos entre os IndlVldu"os,. que c~ns
tituem, para alem do vinculo puramente eC,onomlco, ~IUda
des coletivas e politicas, sem ser por isso vmculo~ Jundlc~s:
nero puramente econ6micos, nero purament~ Jundicos, .na.o
superponiveis as estruturas do contrato, do Jogo dos dl~el
tos concedidos, delegados, alienados, diferentes tambern,
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em sua natureza, se nao em sua forma, do jogo economico, e issa que vai caracterizar a sociedade civil. Segundo,

a sociedade civile a articula<;ao da hist6ria com 0 vinculo
social. A hist6ria nao vem, como um puro e simples desenvolvimento 16gico, prolongar uma estrutura juridica dada
de inicio. Ela nao .0 tarnpouco esse principio de degenerescencia que vai fazer que, em rela<;ao a um estado de natureza
ou em rela<;ao a uma situa<;ao de principio dada, fenomenos negativos venharn turvar essa transparencia originana.
uma gera<;ao perpetua da hist6ria sem degenerescencia,
uma gera<;ao que nao .0 uma sequencia juridico-16gica, que
.0 uma forma<;ao perpetua de um novo tecido social, de no-

H,

vas rela~6es sociais, de novas estrumras economicas e, por
conseguinte, de novas tipos de govemo. Terceiro, enfim, a

sociedade civil permite designar e mostrar uma rela<;ao intema e complexa entre 0 vinculo social e a rela<;ao de autoridade na forma de govemo. Esses tres elementos - abertura
de um campo de rela<;6es sociais nao juridicas; articula<;ao
da hist6ria com 0 vinculo social, de uma forma que nao .0 a da
degenerescencia; e pertinencia organica do govemo ao vinculo social e do vinculo social a forma de autoridade - sao
o que demarca a no<;ao de sociedade civil (1) de Hobbes, (2)
de Rousseau e (3) de Montesquieu. Entra-se num sistema de
pensamento politico totalmente diferente, parece-me, que
e, a meu ver, 0 pensamento OU, em todo caso, a reflexao politica intema a uma nova tecnologia de govemo. Ou a um
novo problema posta as tecnicas de govemo, as tecnologias
de govemo, pela emergencia do problema economico.
Costaria de ir bem depressa agora para concluir - ou
antes, para abrir uma serie de problemas. Por um lado, voces veem que, com essa no~ao de sociedade civil, temos urn

conjunto de quest6es, de problemas, de conceitos, de analises possiveis que permitem descartar 0 problema te6rico e
juridico da constitui<;ao originaria da sociedade. 0 que nao
quer dizer, .0 claro, que 0 problema juridico do exercicio do
poder no interior da sociedade civil nao va se colocar, mas
ele val se colocar de certo modo ao reves. Nos seculos XVII
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e XVIII, tratava-se de saber como seria possivel encontrar
na origem da sociedade a forma juridica que limitaria de
antemao, na pr6pria raiz cia sociedade, 0 exercicio do pader.
Aqui, ao contrario, estamos diante de uma sociedade que
existe com fenomenos de subordina<;ao, logo fenomenos de
poder, e 0 problema val si~plesmente ser 0 de saber como
regular 0 poder, como limita-lo no mtenor de uma sOCledade em que a subordina<;ao ja atua. E e. assim que vai se colocar a questao que val atormentar praticarn<;nte todo 0 pensamento politico do fim do seculo XVIII ate nossos dlas: [0
problema das] rela<;6es entre a sociedade civil e 0 Estado. Problema que nao podia, evidentemente, ser formulado
dessa maneira antes da segunda metade do seculo XVIII e
agora vai se apresentar da seguinte maneira: seja algo que ja
esta dado e que .0 a sociedade. 0 que 0 Estado, em sua estrutura juridica, em seu aparelho institucional, pode fazer e
como pode funcionar em rela<;ao ~ ela?
_
•.
Entao, sobre isso, toda uma sene de solu<;oes posslvels
que vou simplesmente evocar"'. Ou 0 Estado val aparecer
como uma das dimens6es e das formas da sOCledade Civil.
E 0 tema desenvolvido por lung-Stilling no fim do seculo
XVIII, clizendo: a sociedade tern tres eixos, a familia, a criadagem ou a propriedade, e 0 Estado". Ou vai haver a analise,
digamos, genetica e historica, a que voce~ encon~~m em
Bensen, por exemplo, que vai dizer: a socledade CIVIl de::e
ser concebida como tendo passado suceSSlVamente por tres
etapas, a etapa da sociedade familiar, a etapa da sociedade
civil propriamente dita ea etapa da sociedade de Estado, da
sociedade estatal". Ou ainda a analise tipol6gica que voces
encontram em SchlOzer, que diz: podemos encontrar varios tipos de sociedade; um tipo absolutamente universal,
que vale ao longo do tempo e, principalmente, em todo 0 espa<;o e em toda a geografia do mundo, a saber, que nao pode
existir sociedade sem sociedade familiar; e, diz ele, eXlste atualmente um tipo de sociedade que .0 a sociedade civil, a sociedade civil que esta presente em todas as formas de agrupamentohumano que conhecemos hoje. Quanto ao Estado,
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10 0 que vai caracterizar certas fonnas da sociedade civil, as
que conhecemos". Voces tern, claro, Heger e, nao you falar
sobre isso, 0 Estado como consciencia de si e realiza,ao etica da sociedade civil~o.
Born, nao tenho tempo de insistir sobre ludo isso. Digarnos, se quiserem, que na Alemanha, por toda uma serie
de razoes que voces podem facilmente imaginar, 10 nesses
tennos de oposi,ao e de rela,ao [entre] sociedade civil e Estado que a analise da sociedade civil sera feita. Nunca se interrogara a sociedade civil senao em fun,ao da capacidade
que ela tenha de suportar urn Estado, ou s6 se interrogara
na meclida em que 0 Estado for, em rela,ao a essa sociedade
civil, seja 0 elemento contradit6no, seja, ao ccntrario, 0 elemento revelador e como que a verdade enfim realizada. Na
Inglaterra, a analise da sociedade civil sera feita, tambem
por raz6es que voces irnaginarao facilmente, naD em termos de Estado, ja que 0 Estado nunca foi urn problema para
a Inglaterra, mas em tennos de governo. Ou seja, 0 problema sera saber: se 10 verdade que a sociedade civile inteiramente dada, se 10 verdade que ela mesma assegura sua pr6pria
sintese, se 10 verdade que ha uma especie de governamentalidade interna a sociedade civil, que necessidade M de urn
governo suplementar? Sera que 10 mesmo necessario urn governo para a sociedade civil? Ii essa questao que Paine colocara no fim do seculo XVIII e que vai atonnentar, apesar
de ludo, a politica inglesa ate pelo menos 0 seculo XX: afinal de contas, sera que a sociedade nao poderia existir sem
governo, em todo caso sem outro governo fora 0 que ela cria
espontaneamente, e sem que sejam necessarias institui~6es
que, de certo modo, se encarreguem da sociedade civil e lhe
imponham limita,oes que ela nao aceita? Questao de Paine: "Nao se deve confunclir sociedade e governo", cliz ele.
"A sociedade 10 produzida pelas nossas necessidades, mas 0
governo 10 produzido por nossas fraquezas. [...] A sociedade
incentiva a rela,ao, 0 governo cria diferen,as. A sociedade 10
urn patrono [no sentido ingles do tenno, urn protetor; M.P.],
o governo 10 urn punidor. Em todas as circunstancias, a so-
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cieda~e 10 uma ben,ao. 0 governo; na melhor das hip6teses, nao passa de urn mal necessano, na pior e intoleravel.",'l Na Fran~a, 0 problema nunca se colocar~ nos termos
~;,gleses nem nos t:m:'0s alemaes* .. Nao 10 tanto 0 problema
governo em rela,ao a socledade clvil" ou 0 problema "Esrela~ao asociedade civil" que vai se colocar.Vai ser,
tado
tam!'em nesse caso por motivos politicos e hist6ricos que
voces conhecem bern, uma outra maneira de colocar 0 proser 0 problema do t<;rceiro estado como probleblema.
ma PO~tlCO, como prob~ema teorico, como problema hist6nco ate 0 meado do seculo XIX: a ideia da burguesia, na
n;eclida em que ela foi 0 elemento vetor e portador da histona da Fran,a desde a Idade Meclia ate 0 seculo XlX" 10 no
fundo uma maneira de colocar 0 problema da sociedad~ civil
e do governo, e do poder em rela,ao a sociedade civil. Fil6sofos alemaes, ,analistas politicos na Inglaterra, historiadores na Fran,a, e, sempre esse mesmo problema da sociedade :I~'J.1 que vo.ces v~o encontrar como, a meu ver, problema
politico e teona politica maiores.
a Dutro aspecto, e e com isso que terminarei 0 curso
deste ano, 10 que, claro, com essa ideia de sociedade civil temos uma reclistribui,~oou uma especie de recentragem/descentragem dessa razao governarnental de que ja havia procurado !hes falar ano passado. Retomemos, se voces quise-

:ID
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"" M. Foucault afasta-se aqui do manuscrito, pp. 20-1:
Na Fr~a, 0 problema foi, ao contrario, transcnto no debate sobre a
necessidade de urna Declara~ao dos Direitos do Homem.
~i.tos do Homem: noc;ao complexa que veicu1a tanto a idem juridica
de urn dl~it~ natural, ~~e 0 pacto politico tern por fun~ao garantir [po 21],
q.u~to a I~el~ de condl0'es que a sociedade imp6e ao Estado para !he pas-sibihtar eXlstir e reconhecer sua legitimidade.
E~ pnitica dos Direitos do Homem se refere a uma concep~o da
democr~cla. A que os liberais oporao, segundo 0 esquema ingles, a ideia de
que as liJ>:rdades e 0 que resta, urna vez que se delimitou a a<;ao do gover.
no, que nao devem ser estabelecidas como direito "antes da entrada em
politic~", mas ~evem ser obtidas, conservadas, ampliadas por transa<;6es,
garantias, urn SIStema eleitoral, urna opiniao publica, etc.
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rem, 0 problema geral. Parece-me que 0 que vemos surgir a
partir do seculo XVI, que vemos alias surgir ja na Idade Media, e a [seguinte] questao: 0 exercicio do poder, essa pratica afina! de contas bastante singular a que os homens nao
podern escapar, ou a que 56 escapam em certos momentos,
instantes, processos singulares e atas individuais ou coletivos, que colecam ao jurista, ao historiador, toda urna serie
de problemas, como pode ser regulado e medido esse exercicio do poder em quem govema? Pois bern, digamos de maneira muito gera!, muito global, que por muito tempo a ideia
de regular, de medir e, por conseguinte, de limitar 0 exercicio indefinido do poder foi buscada numa sabedoria de quem
govemasse. Sabedoria, era a velha resposta. Sabedoria quer
dizer governar de acordo com a ordem das coisas. Quer dizer govemar segundo 0 conhecimento das leis humanas e
divinas. Isso quer dizer de acordo com 0 que Deus prescreveu. Quer dizer govemar de acordo com 0 que a ordem geraj das coisas divinas e humanas pode nos prescrever. Em
outras palavras, quando se procurava entao identilicar aquilo
em que 0 soberano devia ser sabio, quando se procurava saber em que devia consistir a sabedoria do soberano, no fundo procurava-se regular 0 govemo pela verdade. Verdade do
texto religioso, verdade da reve1a,ao, verdade da ordem do
mundo, era isso que devia ser 0 principio de regulamenta,ao, de regulagem, melhor dizendo, do exercicio do poder.
A partir dos seculos XVI-XVII - foi 0 que procurei Ihes
mostrar ano passado -, a regulagem do exercicio do poder
nao me parece ser feita segundo a sabedoria, mas segundo
o ca!culo, isto e, ca!culo das for,as, ca!culo das rela,6es, calculo das riquezas, ca!culo dos fatores de poder. Ou seja, nao
se procura mais regular 0 govemo pela verdade, procura-se
regula-Io pela racionalidade. Regular 0 govemo pela racionalidade e, parece-me, 0 que se poderia chamar de formas
modemas da tecnologia govemamental. Ora, essa regulagem pela racionalidade adquiriu sucessivamente duas formas,
e aqui tambem esquematizo bastante. Pode se tratar, nessa
racionalidade segundo a qual se regula 0 poder, da raciona-

lidade do Estado entendido como individualidade soberana. A racionalidade govemamental, nesse momento - estamos na epoca da razao de Estado -, e a racionalidade do
rroprio sober~no, a racionalidade daquele que pode dizer
eu, 0 Estado . 0 que eVldentemente levantava uma serie
~e pro~~en;~s. Primeiro, 0 qu~ e e~se "eu", ou ainda, 0 que
e ,;sse eu que refere a raclOnahdade do govemo a sua
propna raclOnalidade de soberano, maximizando seu prop_no pod,;r? E temos a questao juridica do contrato. Questao tambem de fato: como se pode exercer essa racionalidade do soberano que pretende dizer "eu", quando se trata de
problemas como 0;' do mercado ou, de maneira geral. como
as processos econOffilCOS, em que a racionalidade nao 56 se
dispensa facilmente de uma forma unitana, mas exclui totalmente tanto a forma unitana quanta 0 olhar sobranceiro? Donde, novo problema, passagem a uma nova forma de
racionalidade como indexador de regulagem do governo.
Trata-se ,agora de regular 0 govemo nao pela racionalidade
do mdlVlduo soberano que pode dizer "eu, 0 Estado", [mas]
pela racionalidadedos que Sa? govemados, dos que sao govemados. C?ffiO su~eltos econOffilCOS e, de modo mais geral,
como sUJeltos de mteresse, interesse no sentido mais geral do termo, [pela] racionalidade desses individuos na medida em que, para satisfazer a es~es interesses no sentido geral do termo, eles utilizam certo numero de meios e os utilizam
como querem:,e essa racionalidade dos govemados que deve
serVlr de pnnClplO de regulagem para a racionalidade do governo. EISS0, parece-me, que caracteriza a racionalidade liberal: como regular 0 govemo, a arte de govemar como [fundar] * 0 principio de racionaliza,ao da arte de govemar no
comportamento racional dos que sao govemados.
E :ss~, parece-me, 0 ponto de clivagem, e essa a transforma,ao unportante que procurei situar, 0 que nao quer dizer, longe disso, que a racionalidade do Estado-individuo ou
,. M.F.: encontrar
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do individuo soberano que pode dizer "eu, 0 Estado" esteja
abandonada. Pode-se ate dizer, de maneira global, geral, que
todas as politicas nacionalistas, as politicas estatais, etc. VaG
ser politicas cujo principio de racionalidade sera indexado a
racionalidade ou, digamos, em outras palavras, ao interesse
e a estrategia dos interesses do individuo soberano, ou do
Estado, na medida em que constitui uma individualidade
soberana. Do mesmo modo, poder-se-a dizer que 0 governo regulado pela verdade nao I' tampouco urna coisa que
desapareceu. E, afinal de contas, 0 que I' uma coisa como 0
marxismo, senao a busca de urn tipo de governamentalidade que sera indexado, claro, a uma racionalidade, mas urna
racionalidade que nao se apresentara tanto como a racionalidade dos interesses individuais quanta como a racionalidade de uma rustoria que se manifesta pouco a pouco como
verdade? E I' russo que voces veem no mundo moderno, 0
mundo que nos conhecemos desde 0 seculo XIX, toda uma
serie de racionalidades governamentais que se acavalam, se
apoiam, se contestam, se combatem reciprocamente. Arte

de governar pautada pela verdade, arte de governar pautada
pela racionalidade do Estado soberano, arte de governar pautada pela racionalidade dos agentes econorrucos, de maneira
mais geral, arte de governar pautada pela racionalidade dos
proprios governados. Sao todas essas diferentes artes de governar, essas diferentes maneiras de calcular, de racionalizar, de regular a arte de governar que, acavalando-se reciprocamente, VaG ser, grosso modo, objeto do debate politico
desde 0 seculo XIX. 0 que I' a politica, finalmente, senao ao
mesmo tempo 0 jogo dessas diferentes artes de governar
com seus diferentes indexadores e 0 debate que essas diferentes artes de governar suscitam? Eai, parece-me, que nasce a politica. Born, I' isso. Obrigado*.
.. (Segue-se urn ceria al'UOrOfO.) M. Foucault responde brevemente a
uma serle de perguntas pontuais e pergunta a uma pessoa, nwn dado momento, se essa pessoa tern "datilografias dos cursos que [ele deu] no ano
passado e nos anoo precedentes", "porque eu nao tenho nada", diz ele.

NOTAS

1. John Locke, The Second Treatise of Government (1690), cap.
7, "Of political or civil society" / Ie Second Trait'; du gouvemement,
trad. fro J-F. Spitz, Paris, PUF, "Epimi'thee", 1994, p. 56. (Cf. tambern supra, p. 138, nota 48.)
2. Q. supra, aula de 28 de mar,o de 1979, p. 394, nota 29. Como
precisa C. Gautier, trad. cit. [ibid. J, p. 99, 0 Essay e na verdade urna versao consideravehnente aumentada de urn texto escrito em 1755-56,
mas rno publicado, que tern por titulo Treatise on Refinement.
3. a. sabre esse ponto P. Rosanvallon, Le Capitalisme utopique, Paris, Le Seuil, "Sociologie politique", 1979, pp. 68-9 (reed.
com 0 titulo de Le Liberalisme economique. Histoire de l'idee de marchef Paris, Le Seuil, "Points Essais", 1989). Foucault salida esse "liVIO importante", publicado na primavera de 1979, no "Resumo do
curso" (d. infra, p. 435), e talvez tivesse conhecimento do seu conteudo quando dava seu curso.
4. A. Ferguson, Essai sur l'histoire de la societe civile, trad. Desaint (citada supra, p. 394, nota 29), t. I, I, 1, p. 9: "E necessario considerar a especie humana pOI gropos, tal como sempre existiu"; ct.
trad. Gautier, p. 109.
5. Ibid., trad. Desaint, t. I, 1,1, p. 20; trad. Gautier, p. 111: "No
[homemJ a sociedade se revela tao antiga quanta 0 individuo, e 0
uso da lingua tao universal quanta 0 cia mao ou do pe."
6. Ibid., trad. Desaint, t. I, I, 1, pp. 9-10: "A historia do individuo nao e nada mais que 0 detalhe dos seus pensamentos e dos
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a

seus sentimentos relativamente sua especie: tadas as experiencias desse genera tern de ser feitas em sociedades inteiras e nao em
homens tornados separadamente. Suponharnos entretanto que se
fizesse esse teste numa colonia de crian\as transplantadas para
lange do berc;o, que fossern deixadas avontade para formar uma
sociedade a parte, sem instrUl;6es, sem guia. Cabe erer que elas
naG nos proporcionariam mais que a repetic;ao das mesmas coisas
que ja se passaram em tantas partes diferentes cia terra. Veriamos
os membros dessa pequena sociedade comer e darmir, andar em
grupo e brincar juntos, inventar uma linguagem a seu modo, brigar, dividir-se, querer ser uns para os outros os objetos mais importantes da cena e, no calor das suas amizades e das suas rivaliclades, fechar os allios para seu perigo pessoal e esquecer 0 cuidado
com a sua pr6pria conserval,;aO"; d. trad. Gautier, p. 110.
7. Ibid., trad. Desainl, t. I, I, 1, p. 20: "Se portanlo nos perguntarem onde se encontra 0 estado de natureza, responderemos: e
aqui, quer estejamos na Franl,;a, no cabo da Boa Esperanl,;a ou no
estreito de Magalhaes. Onde quer que esse ser ativo esteja exercendo seus talentos e agindo sobre os objetos que 0 rodeiam, todas as situal,;oes sao igualmente naturais"; cf. trad. Gautier, p. 113.
8. Ibid., trad. Desainl, t. I, I, 1, p. 21; trad. Gautier, p. 113.
9. Ibid., trad. Desaint, lac. cit.: "Urn palacio esta longe da natureza, mas uma cabana nao esta menos."
10. Ibid., trad. Desainl, t. I, I, 9, pp. 157-8: "Se 0 bern publico
deve ser 0 principal objeto dos individuos, e igualmente verdade
que a felicidade dos individuos 0 grande objeto da sociedade civiI. Pois como conceber urn publico feliz, se seus membros considerados separadamente nao 0 sao?"; trad. Gautier, p. 158: "[...]
como conceber que urn povo possa ter acesso a urn bern, se seus
membros, considerados separadamente, sao infelizes?"
11. Ibid., trad. Desainl, t. I, I, 9, p. 157: "[0 homem] deve", sacrificar sua felicidade, sua liberdade, se elas forem incompativeis
com 0 bern da sociedade; ele e tao-s6 uma pOrl,;aO de urn todo e,
nessa qualidade, todo elogio que sua virtude merece se reduz ao
elogio mais geral que se faz de urn membro de urn corpo qualquer,
de urna parte de urn edificio, de uma pel,;a de uma maquina, quando se diz que sao bern feitos para 0 lugar que ocupam e produzem
o efeilo que devem produzir"; cf. trad. Gautier, p. 158.
12. Ibid., trad. Desainl, t. I, I, 9, p. 157 (cf. supra, nola 10).
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13. Cf. I, 3, "Dos principios de uniao entre oS homens", e I, 4,
"Dos principios de guerra e de dissenso".
14. Ibid., trad. Desainl, t. I, I, 2, p. 28: "[0 homem] lem uma
parte de disposir;oes que tern por objetivo sua conservar;ao animal
e a propagal,;ao da sua ral,;a, e outras disposil,;oes que tendem a
leva-Io a sociedade e, fazendo-o abral,;ar a causa de uma tribo ou
de uma comunidade, tomam-no muitas vezes inimigo ou rival do
resto dos homens"; d. trad. Gautier, p. 116.
15. Ibid., trad. Desainl, t. I, I, 3, p. 50: "E lao pouco verdadeiro que os homens s6 se apegam asociedade pelo motivo das vantagens exteriores desta que geralmente e onde eles encontram
menos dessas vantagens que eles the sao mais dedicados, e seu
apego nunca e mais firme do que quando e paga com tributos de
sangue"; d. trad. Gautier, p. 123.
16. Ibid., trad. Desainl, t. I, I, 3, p. 51 (a ultima frase lermina
por lie usa-o com estes como age com a sua terra e 0 seu gado,
conforme 0 ganho que dele lira"); cf. trad. Gautier, p. 123.
17. Ibid., trad. Desainl, t. I, I, la, pp. 172-3: "Anleriormenle a
toda instituir;ao politica, os homens sao dotados de uma variedade infinita de talentos, de qualidades, de temperas d'alrna diversas, de diversos graus de calor em suas paixoes, para poder desempenhar uma infinidade de papeis diversos. Ponha-os juntos,
cada urn encontrara seu lugar; eles aprovam ou criticam em corpo,
examinam, consultam, deliberam em porr;oes mais seletas; como
individuos, assumem ou deixam assumir a supremacia [...]"; cf. trad.
Gautier, p. 163.
18. Ibid., trad. Desainl, I. I, I, la, p. 174; trad. Gautier, p. 163.
19. Ibid., trad. Desainl, p. 172; trad. Gautier, pp. 162-3.
20. Ibid., trad. Desainl, t. I, II, 3, pp. 237-8: "Assim, sem nenhuma forma fixa de govemo, sem nenhum vinculo de uniao e por
urn efeito para 0 qual 0 instinto parece influir mais que a razao,
elas se portaram com toda a boa inteligencia, 0 concerto e 0 vigor
de nal,;oes. as estrangeiros, sem conseguir descobrir qual e 0 magistrado ou em que base 0 senado e formado, encontram em todos os tempos urn conselho com 0 qual negociar e guerreiros pIOntos para combater. Sem policia, sem leis coativas, sua sociedade
domestica funciona ordeiramente; costumes isentos de disposir;oes viciosas sao uma salvaguarda mais segura contra os crimes
do que os melhores estabelecimentos publicos"; d. trad. Gautier,
pp.186-7.
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21. Ibid., trad. Desaint, t. If ill, 2, p. 336: "0 primeiro a se por
sob 0 mando de urn chefe nao desconfiava que clava 0 exemplo de
uma subordinac;ao permanente, que seria urn pretexto para 0 homem arrogante exigir dele servic;o e para 0 homem avido apoderar-se das suas posses"; d. trad. Gautier, p. 221.

22. Cf. as partes II e III. Sobre essas quatro etapas do desenvolvimento sociat M. Foucault havia lido, notadamente, 0 livro de
R. L. Meek, Economics and Ideology, and other essays, Londres, Chapman & Hall, 1967, pp. 34-40.
23. Essai..., trad. Desaint, l. I, II, 2, p. 224: "Entre as na<;6es que
habitam essas regi6es ou quaisquer Dutras partes menos cultivadas
da terra, algumas tiram a subsistencia principalmente da ca<;a, da
pesca ou das prodw;6es naturais do solo. Estas se incomodam pouco com a propriedade, e mal encontrarnos nelas alguns inicios de subardina<;ao ou de govemo"; d. trad. Gautier, p. 182.
24. Ibid., trad. Desaint, pp. 224-5: "Dutras [na<;6es] possuem
rebanhos e tiram a subsistencia dos pastas. Estas sabem 0 que e
pobreza e riqueza. Elas conhecem as relac;6es entre patrono e cliente, amo e servidor, e deixam-se dassificar de acordo com a medida
da sua riqueza"; cf. trad. Gautier, p. 182.
25. Ibid., trad. Desaint, t. I, III, 2, pp. 336-7: "Os homens, seguindo 0 impulso do momento, procurando remediar os inconvenientes que experimentam ou obter as vantagens que se apresentam ao seu alcance, chegam a termos que nao podiam prever, nem
mesmo em imagina~ao. E, como os outros animais, seguem 0 curso da sua nahJ.reza sem perceber 0 fim deste. {...] Como os ventos
que vern nao se sabe de onde e sopram onde bern lhes apraz, as
formas das sociedades se relacionam a uma origem obscura e remota: elas nasceram antes da data da filosofia, e nelas 0 instinto
teve urn papel maier que a razao"; cf. trad. Gautier, pp. 220-1.
26. Cf. 0 verbete de M. Riedel, "Gesellschaft, bUrgerliche", in
O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck, orgs., Geschichtliche Grundbegriffe, l. 2, Stuttgart, E. Klett, 1975, pp. 719-800, utilizado por M.
Foucault.
27. Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817), Die Grundlehre der Staatswirtschaft, Marburgo, [s.n.], 1792 (ed. recente: KonigsteinlTs, Scriptor-Verlag, 1978), p. 680: "Das gesellschaftliche Leben ist dreifach: 1) bezieht es sich auf die Familie oder auf das hausliche Verhaltnis, 2) auf das Zusammenwohnen der Hausvater oder
auf die bUrgerliche Gesellschaft, und 3) auf das VerhaItnis gegen
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die regierende Gewalt und ihre Gesetze, das ist: auf die Staatsgesellschaft"; citado por M. Riedel, loc. cit., p. 753.
28. Carl Daniel Heinrich Bensen (1761-1805), System der reinen und angewandten Staatslehre jUr furisten und Kameralisten, t. I,
Erlangen, Palm, 1804: "Unsere Staaten und ihre Bewohner haben
nur allmahlich ihre jetzige Form erhalten.Von der hauslischen Gesellschaft riickte namlich das Menschengeschlecht zur biirgerlichen und von dieser zur Staatsgesellschaft fort"; citado por M.
Riedel, loc. cit., p. 754.
29. August Ludwig von Schlozer (1735-1809), Staats-Anzeigen, Gbttingen, t. 17, 1792, p. 354: "AIle bisher bekannt gewordene Menschenhaufen alter, mittler und neuer Zeiten, leben in den
3 Arlen hauslicher Gesellschaft. Alle ohne Ausnahme leben in bUrgerlicher Gesellschaft. Und bei weitem die allermeisten, wenngleich
nicht aile, leben in Staats-Gesellschaft, oder unter Obrigkeit"; citado por M. Riedel, loc. cit., p. 754. Cf. igualmente G. Gurvitch,
Traite de sociologle, Paris, PUF, 1958, pp. 31-2, consultado por Foucault: "Os discipulos de Leibniz - Nettelbladt, em primeiro lugar-,
simplificando suas ideias, opuseram 0 regimen societatis ou bloco
de agrupamentos de atividade variada, de preferencia economica,
ao regimen civitatis ou bloco de agrupamentos locais que culminam no Estado. Foi a fonte da oposi~ao entre a sociedade civil e
economica (biirgerliche Gesellschaft) e 0 Estado. Formulada pela primeira vez pelo historiador e estatistico alernao A. L. Schlozer, essa
oposi~ao foi objeto de medita~ao de vanos pensadores alemaes,
franceses e britanicos durante a segunda rnetade do seculo XVIII
e a primeira metade do seculo XIX."
30. G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, parte III, se<;ao II, § 182-256, Berlim, Librairie Nicolai, 1821/ Principes
de la philosophie du droit, trad. fro R. Derathe, Paris, Vrin, 1975, pp.
215-57. Q. M. Riedel, "Gesellschaft, bUrgerliche", pp. 779-83, assim
como J. Hyppolite, "La conception hegelienne de I'Etat", Cahiers
internationaux de sociologle, l. II, 1947, p. 146, e B. Quelquejeu, La
Volont, dans la philosophie de Hegel, Paris, Le Seuil, ''l:Ordre philosophique", 1973, a que rernetem as notas de M. Foucault.
31. Th. Paine, Common Sense Addressed to the Inhabitants ofAmerica..., Filade1£ia, W. & T. Bradford, 1776 / Sens commun, ouvrage
adresse aux Amhicains (precedido por Theorie et Pratique des droits
de l'homme), trad. fro F.-x. Lanthenas, Rennes, R. Vatan, 1793, p. 165.
Cf. 0 livro de H. K. Girvetz, From Wealth to Welfare (Stanford, Cal.,
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Stanford University Press, 1950, p. 44), que ele havia lido ao preparar esse curso, e P. Rosanvallon, Le Capitalisme utopique, op. cit.,

RESUMO DO CURSO'

p.l~4: Embora.Thomas Paine (1737-1809) seja de fato de origem
b~taruca, convern precisar no entanto que Common Sense foi pu-

bhca~o catorz~ meses ?epois da ~ua instalar.;ao na America e que
e::se lIvro, escnto a pediclo de BenJamin Franklin, traduz as aspirar.;oes do povo americana, no inicio da guerra de Independencia.
32. Cf. "II faut defendre la societe", op. cit., aula de 10 de mar,o
de 1976, pp. 193-212.

o curso deste ano acabou sendo inteiramente consagrado ao que devia formar apenas a sua introdUl;ao. 0 tema
escolhido era portanto a "biopolitica": eu entendia por isso
a maneira como se procurou, desde 0 seculo XVIII, racionalizar os problemas postos apratica govemamental pelos fenomenos proprios de um conjunto de viventes constituidos
em popula,ao: saude, higiene, natalidade, longevidade, ra,as... Sabe-se 0 lugar crescente que esses problemas ocuparam desde 0 seculo XIX e que desafios politicos e economicos eles vem constituindo ate hoje.
Pareceu-me que nao se podia dissociar esses problemas
do ambito de racionalidade politica no interior do qual eles
apareceram e adquiriram sua acuidade. A saber, 0 "liberalismo", ja que foi em rela,ao a ele que adquiriram 0 aspecto de
urn verdadeiro desafio. Num sistema preocupado com 0 respeito dos sujeitos de direito e com a liberdade dos individuos,
,. Publicado in Annuaire du College de France, 79" annee, Histoire des
systemes de pensee, anmEe 1978-1979, 1979, pp. 367-72. Republicado em
Dits et Ecrits, 1954-1968, editado por D. Defert e F. Ewald, com a colabora~ao de J: Lagrange, Paris, Gallimard, "Bibliotheque des sciences humaines", 1994,4 vols.; d. t. III, n? 274, pp. 818-25.
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e que 0

fenomeno Npopulac;ao" com seus efeitos e

seus problemas especificos pode ser levado em conta? Em
nome do que e segundo que regras pode ele ser administrado? 0 debate que ocorreu na Inglaterra no meado do seculo XIX acerca da legisla~ao sobre a saude publica pode
seIVir de exemplo.
*

o que se deve entender por "liberalismo"? Apoiei-me
nas reflex6es de Paul Veyne a proposito dos universais historicos e da necessidade de testar urn metodo nominalista
em historia. E, retomando urn certo numero de op~6es de
metoda ja feitas, procurei analisar 0 "liberalismo", nao como
uma teoria nero como uma ideologia, menos ainda, claro,
como uma maneira de a Nsociedade" lise representar...";
mas como uma pratica, isto e, como uma "maneira de fa-

zer" orientada para objetivos e regulando-se por uma reflexao continua. 0 liberalismo deve ser analisado entao como
principio e metodo de racionaliza~ao do exercicio do governo - racionalizac;ao que obedece, e

e essa a sua especifici-

dade, a regra intema da economia m<ix:ima. Enquanto toda
racionalizac;ao do exercicio do govemo visa maximizar seus
efeitos diminuindo 0 m<ix:imo possivel 0 custo (entendido
no sentido politico tanto quanta no sentido economical, a
racionaliza~ao liberal parte do postulado de que 0 govemo
(trata-se, e claro, naG da instituic;ao ffgovemo", mas da atividade que cansiste em reger a conduta dos homens num quadro e com instrumentos estatais) nao poderia ser sua propria finalidade. Ele nao tern em si sua razao de ser, e sua maximiza~ao, ainda que nas melhores condi~6es possiveis, nao
deve ser seu principio regulador. Nisso, 0 liberalismo rompe cam essa "razao de Estado" que, desde 0 fim do seculo XVI,
havia procurado na existencia e no fortalecimento do Estado
o fim capaz de justificar uma govemamentalidade crescente e de regular seu desenvolvimento. A Polizeiwissenschaft
desenvolvida pelos a1emaes no seculo XVIII, seja porque
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lhes faltava uma grande forma estatal, seja ainda e tambem
porque a estreiteza dos recartes territoriais Ihes dava acesso a unidades muito mais facilmente observaveis dados os
instrumentos tecnicos e conceituais da epoca, sempre se

colocava sob este principio: nao se presta aten<;ao suficiente,
coisas demais escapam, areas demasiado numerosas care-

cern de regula<;ao e de regulamento, faltam ordem e administra<;ao - em suma, govema-se pouco demais. A Polizeiwissenschaft e a forma assumida por uma tecnologia governamental dominada pelo principio da razao de Estado: e e
de certo modo "naturalmente" que ela leva em conta os problemas da popula<;ao, que deve ser a mais numerosa e a
mais ativa possivel- para a for~a do Estado: portanto, saude, natalidade e higiene nela encontram sem dificuldade
urn lugar importante.
o liberalismo, por sua vez, e atravessado pelo principio: "sempre se govema demais",

OU,

pelo menos, sempre

se deve suspeitar que se govema demais. A govemamentalidade nao cleve ser exercida sem uma ccitica", muito mais
radical que urn teste de otimiza<;ao. Ela nao deve se interrogar apenas sobre os melhores meios de alcan<;ar seus efeitos (ou os menos custosos), mas sobre a possibilidade e a
propria legitimidade do seu projeto de a1can~ar efeitos. A desconfian~a de que sempre se pode estar govemando demais
e habitada pela questao: par que entao seria preciso governar? Dai 0 fato de que a critica liberal nao se separa de uma
problematica, nova na epoca, da "sociedade": e em nome
desta que vai se procurar saber par que e necessario haver
urn govemo, mas em que se pode prescindir dele e sobre 0
que e inutil ou prejudicial que ele intervenha. A racionaliza<;ao da pratica govemamental, em termos de razao de Estado, implicava sua maximiza<;ao otima, na medida em que a
existencia do Estado sup6e imediatamente 0 exercicio do
govemo. A reflexao liberal nao parte da existencia do Estado, encontrando no govemo 0 meio de a1can<;ar esse fim que
ele seria. para si mesmo; mas da sociedade, que esta numa
rela<;ao camplexa de exterioridade e de interioridade com 0
II
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Estado. Eela - ao mesmo tempo a titulo de condi<;ao e de
fim ultimo - que possibilita nao mais levantar a questao:
como govemar 0 maximo possivel e ao menor custo possi-
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cessivo" - ou peiD menos que vern se acrescentar como urn

mo. E mais particularmente ainda a evolu<;ao ou as ambigiiidades de Bentham e dos benthamistas.
Na critica liberal, e certo que 0 mercado como realidade e a economia politica como teoria desempenharam urn
papel importante. Mas, como confirrnou 0 importante livro
de P. Rosanvallon*, 0 liberalismo nao e nem a sua conseqiiencia nem 0 seu desenvolvimento. 0 mercado representou
em vez disso, na critica liberal, 0 papel de urn teste, de urn espa<;o de experiencia privilegiada onde se podem identificar
os excessos de govemamentalidade e ate mesmo medi-Ios:

suplemento a que sempre se pode e se deve perguntar se e

a an.ilise dos mecanismos da "escassez alimentar"

necessaria e para que serve.

geralmente, do comercio de cereais, no meado do seculo XVIII,
tinha por finalidade mostrar a partir de que ponto govemar
era sempregovemar demais. E quer se trate do Quadro dos
fisiocratas ou da "mao invisivel" de Smith, quer se trate portanto de uma analise visando tomar visiveis, na forma da
evidencia", a formac;ao do valor e a circulac;ao das riquezas,
ou, ao contrario, de uma analise que supoe a invisibilidade
intrinseca do vinculo entre a busca do ganho individual e 0
crescimento da riqueza coletiva, como quer que seja, a economia mostra uma incompatibilidade de principio entre 0

vel? Mas, em vez dela, esta: por que e preciso govemar? Ou

seja: 0 que e que toma necessario que haja urn govemo e
que finalidades deve ele perseguir, em rela<;ao a sociedade,
para justificar sua existencia. A ideia de sociedade e 0 que
possibilita desenvolver uma tecnologia de govemo a partir
do principia de que ele ja e, em si mesrno, udemais", "ex-

Em vez de fazer da distin<;ao Estado/sociedade civil urn
universal hist6rico e politico que pode permitir interrogar
todas as sistemas concretos, pode-se tentar ver nela uma
forma de esquematiza<;ao pr6pria de uma tecnologia particuar de govemo.
*
Nao se pode dizer portanto que 0 liberalismo seja uma
utopia nunca realizada - a nao ser que se tomem por nucleo
do liberalismo as proje<;oes das suas anaJises e das suas criticas que ele foi levado a formular. Ele nao e urn sonho que
se choca com uma realidade e DaD consegue se inscrever
nela. Ele constitui - e e essa a razao, tanto do seu polimorfismo como das suas recorrencias - urn instrumento enticD
da realidade: de uma govemamentalidade anterior, de que
seus adeptos procuram se distinguir; de uma govemamentalidade atual que tentam reformar e racionalizar, restringindo-a; de uma govemamentalidade a qual se opoem e
cujos abusos querem limitar. De sorte que se podeni encontrar 0 liberalismo, sob formas diferentes mas simultaneas,
como esquema regulador da pratica govemamental e como
tema de oposi<;ao as vezes radical. 0 pensamento politico
ingles, no fim do seculo XVIII e na primeira metade do seculo XIX, e caracteristico desses usos multiplos do liberalis-

OU,

rnais

1/

desenrolar ctimo do processo economico e u[na maximiza-

<;.10 dos procedimentos govemamentais. Foi por ai, muito
mais que pelo jogo das no<;oes, que os economistas franceses ou ingleses do seculo XVIII se separaram do mercantilismo e do cameralismo; eles fizeram a reflexao sobre a pratica economica escapar da hegemonia da razao de Estado e da
satura<;ao com a interven<;ao govemamental. Utilizando-a
como medida do govemar demais;l, situaram-na no limite;l
;I

;I

da a<;ao govemamental.
Sem duvida, tanto quanta de uma reflexao juridica, 0
liberalismo tampouco deriva de uma analise economic". Nao
foi a ideia de uma sociedade politica fundada num vinculo
,. P. Rosanvallon, Le Capitalisme utopique. Critique de l'idiologie iconomique, Paris, Le Seuil, "Sociologie politique", 1979.

J
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contratual que Ihe deu origem. Mas, na busca de uma tecnologia liberal de governo, veio a luz que a regulac;ao pela
forma jurictica constituia urn instrumento muito mais eficaz
do que a sabedoria ou a moderac;ao dos governantes. (Os
fisiocratas, de seu lado, por desconfiarem do direito e da instituic;ao juridica, tenctiam antes a buscar essa regulac;ao no
reconhecimento, por urn despota de poder institucionalmente ilimitado, das leis "naturais" da economia que se irn-

punham a ele como uma verdade evidente.) Foi na "lei" que
o liberalismo buscou essa regulac;ao, nao por urn jurictismo
que Ihe seria natural, mas porque a lei define formas gerais
de intervenc;oes que excluem mectidas particulares, individuais, excepcionais, e porque a participac;ao dos governados
na elaborac;ao da lei, num sistema parlamentar, constitui 0
sistema mais eficaz de economia governamental. 0 "Estado de direito", 0 Rechtsstaat, 0 Rule of law, a organizac;ao de
urn sistema parlamentar "realmente representativo" estiveram, durante todo 0 inicio do seculo XIX, estreitamente ligados ao liberalismo, mas assim como a economia polltica
utilizada de inicio como criterio da governamentalidade excessiva

DaD

era liberal, nem por natureza nem por virtude,

e ate induziu rapidamente atitudes antiliberais (seja na Nationaliikonomie do seculo XIX ou nas economias planificadoras do seculo XX), assirn tambem a democracia e 0 Estado de
direito nao foram necessariamente liberais, nem 0 liberalismo foi necessariamente democratico ou apegado as formas
do direito.
Portanto, em vez de uma doutrina mais ou menos coe-

rente, em vez de uma potitica que persegue urn certo numera de objetivos mais ou menDS definidos, eu estaria tentado a ver no liberalismo uma forma de reflexao critica sobre a pratica governamental; essa critica pode vir de dentro
ou de fora; pode se basear em determinada teoria econornica ou se referir a determinado sistema juridico sem vinculo
necessario e univoco. A questao do liberalismo, entenctida
como questao do "governar demais", foi uma das dimensoes constantes deste fenomeno recente na Europa e que,
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aparentemente, surgiu primeiro na Inglaterra: a "vida potitica". Ela e inclusive urn dos seus elementos constitutivos,
se e que a vida potitica existe quando a pratica governamental e lirnitada em seu excesso possivel pelo fato de ser objeto
do debate publico quanta ao seu "bern ou mal", quanta ao
seu II dernais ou pouca demais".

•
Oaro, nao se trata aqui de urna "interpretac;ao" do liberalismo que se pretendesse exaustiva, mas de urn plano de
analise possivel- 0 da "razao governamental", isto e, dos tipos
de racionahdade que sao postos em ac;ao nos procectimentos
pelos quais a conduta dos homens e conduzida por meio de
uma administrac;ao estatal. Procurei efetuar essa analise tomando dois exemplos contemporaneos: 0 liberalismo alemao dos anos 1948-1962 e 0 liberahsmo americana da Escola de Chicago. Em ambos os casos, 0 liberahsmo se apresentou, nurn contexte bern definido, como urna critica da irracionahdade propria do excesso de governo e como urn retorno a
uma tecnologia de governo frugal, como diria Franklin.
Esse excesso foi, na Alemanha, 0 regime de guerra, 0
nazismo, mas, para alem disso, urn tipo de economia dirigista e planificada oriunda do periodo de 1914-1918 e da
mobilizac;ao geral dos recursos e dos homens; foi tambem 0
"sociahsmo de Estado". Na verdade, 0 liberalismo alemao
do segundo pos-guerra foi definido, programado e ate, em
parte, aplicado por homens que, a partir dos anos 19281930, haviam pertencido a Escola de Friburgo (ou que, pelo
menos, tinham sido inspirados por ela) e tinham se exprimido mais tarde na revista Ordo. No ponto de cruzamento
da filosofia neokantiana, da fenomenologia de Husserl e da
sociologia de Max Weber, proximas em certos pontos dos
economistas vienenses, preocupados com a correla~ao que
se manifesta na hist6ria entre processos economicos e estruturas juridicas, homens como Eucken, W. Ropke, Franz
Bohm e Von Riistow haviam desenvolvido suas criticas em
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tres frentes politicas diferentes: socialismo sovietico, nacional-socialismo, politicas intervencionistas inspiradas por
Keynes; mas eles se voltavam contra 0 que consideravam um
adversano unieo: urn tipo de govemo economico que ignorava sistematicamente as mecanismos de mercado, unicos

capazes de assegurar a regula<;ao formadora dos pre<;os. 0
ordoliberalismo, trabalhando sobre os temas fundamentais
da tecnologia liberal de governo, procurou definir 0 que poderia ser uma economia de mercado, organizada (mas nao
planejada nem dirigida) no interior de um quadro institucional e juridico, que, de um lade, proporcionaria as garantias
e as limita<;6es da lei e, de outro, garantiria que a liberdade
dos processos economicos nao produzisse distor<;ao social.
Foi ao estudo desse ordoliberalismo, que havia inspirado a
op<;ao economica da politica geral da RFA, na epoca de Adenauer e de Ludwig Erhard, que a primeira parte do curso foi
consagrada.
A segunda foi consagrada a alguns aspectos do que se
chama de neoliberalismo americana: 0 que e posta em geral
sob 0 signo da Escola de Chicago e tambem se desenvolveu em

rea~ao

a esse Hgovemo demais" que representa-

Yam, a seu ver, desde Simons, a politica do New Deal, a planifica<;ao de guerra e os grandes programas economicos e
socials apoiados na maior parte do tempo, no p6s-guerra,
pelas administra<;6es democratas. Como no caso dos ordoliberais alemaes, a critica feita em nome do liberalismo economico insiste no perigo que representaria a inevitavel sequencia: intervencionismo economico, infla~ao dos aparelhos
govemamentais, superadministra~ao, burocracia, enrijecimento de todos os mecanismos de poder, ao mesmo tempo que se produziriam novas distor<;6es economicas, indutoras de novas interven<;6es. Mas 0 que chamou a aten<;ao
nesse neoliberalismo americana foi um movimento totalmente oposto ao que encontramos na economia social de
mercado da Alemanha: enquanto esta considera que a regula<;ao dos pre<;os pelo mercado - Unico fundamento de uma
economia racional - e, de per si, tao fragil que precisa ser
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sustentada, arranjada, I'ordenada" por uma polftica intema
e vigilante de interven<;6es sociais (que implicam aUX11io aos
desempregados, cobertura das necessidades de salide, politica habitacional, etc.), esse neoliberalismo americana procura, em vez disso, ampliar a racionalidade do mercado, as

esquemas de analise que ela prop6e e os criterios de decisao
que sugere a campos nao exclusivamente ou nao primordialmente economicos. E 0 caso da familia e da natalidade; e 0
caso da delinqiiencia e da politica penal.
o que deveria ser estudado agora e a maneira como os
problemas especificos da vida e da popula<;ao foram postos
no interior de uma tecnologia de governo que, sem ter sempre sido liberal, longe disso, nao parou de ser acossada desde 0 fim do seculo XVIII pela questao do liberalismo.

*

o seminano foi consagrado este ana a crise do pensamento juridico nos Ultimos anos do seculo XIX. Houve exposi<;6es feitas por Fran<;ois Ewald (sobre 0 direito civil), Catherine Mevel (sobre 0 direito pliblico e administrativo),
Eliane Allo (sobre 0 direito avida na legisla<;ao da infancia),
Nathalie Coppinger e Pasquale Pasquino (sobre 0 direito penal), Alexandre Fontana (sobre as meclidas de seguran<;a),
Fran,ois Delaporte e Anne-Marie Moulin (sobre a policia e
a politica de salide).

SITUA<;:AO DO CURSO
Michel Senellart'

Este curso se apresenta, desde a primeira sessao, como
a continua,ao direta do precedente. Anunciando a inten,ao
de continuar 0 que havia come,ado a dizer no ano anterior,
Foucault precisa antes de mais nada a escolha do metodo
que comanda sua analise\ depois resume as ultimas aulas,
consagradas ao govemo da razao de Estado e a sua critica a
partir do problema dos cereais. 0 principio de limita,ao extema da razao de Estado, que 0 direito representava, e substituido, no seculo XVIII, por um principio de limita,ao in-

>I-

Michel Senellart e professor de filosofia politica na Ecole norma-

Ie superieure des lettres et sciences humaines de Lyon.

E autor de Mil-

chiavelisme et Raison d'Etat (Paris, PUP, 1989), Les Arts de gouverner (Paris,
Le Seuil, 1995). Traduziu em fro a Histoire du droit public en Allemagne,
1600-1800. Theone du droit public et science de la police, de M. Stolleis (Paris,
PDF,1998).
[As paginas que seguem foram extraidas da "Situac;ao" que acornpanha Seguranfa, territOrio, popula¢o. Curso dtldo no College de France (19771978), editado por M. Senellart, Sao Paulo, Martins Fontes, 2008.}
1. Foucault precisa, no manuscrito do curso, quais sao os efeitos
politicos das suas op~6es metodo16gicas. Cf. Securite, Territoire, Population [daqui em diante STPJ, aula de 8 de fevereiro de 1978, pp. 123-4, n. >t.
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tema, sob a fanna da economiaz. De fata, a economia polf-

lica traz em si a exigencia de uma autolimita,ao da razao
govemamental, baseada no conhecimento do curso natural
das coisas. Ela assinala portanto a irrup,ao de uma nova racionalidade na arte de governar: govemar menos, para ter

eficiencia maxima, em fun,ao da naturalidade dos fenomenos com que se tem de lidar. Eessa govemamentalidade, ligada em seu esfor,o de autolimita,ao permanente a questao
da verdade, que Foucault chama de "liberalismo". a objeto do
curso e, portanto, 0 de mostrar em que 0 liberalismo e condi,ao de inteligibilidade da biopolilica:
Com a emergencia cia economia politica, com a introdudo principia limitativo na pr6pria pratica govemarnentat
realiza-se uma substituic;ao importante, OU melher, uma duplicac;ao, pais os sujeitos de direito sabre os quais se exerce a
soberania politica aparecem como uma popula~iio que urn
govemo cleve administrar.
Eai que a linha de organizac;ao de uma "biopolitica" encontra seu ponto de partida. Mas quem nao ve que isso e apenas uma parte de alga bern mais amplo, que [e] essa nova razao govemamental?
Estudar 0 liberalismo como quadro geral da biopolitica.·1
~ao

a projeto anunciado e 0 seguinte: estudar primeiro 0 liberalismo em sua formula,ao original e em suas versoes contemporaneas, a alerna e a americana, depois chegar ao problema da polflica da vida'. Somente a primeira parte desse
programa sera realizada, pois Foucault foi levado a desen2. No manuscrito sobre 0 "govemo", que serviu de introdm;ao ao
seminario de 1979, Foucault descreve essa passagem como" 0 grande
deslocamento cia veridic;ao juridica para a veridi~ao epistemica".
3. Manuscrito da primeira aula. Cf. supra, aula de 10 de janeiro de
1979, p. 28, nota '.
4. Cf. ibid., pp. 28 55.0 projeto esboc;ado aqui e precisado (e, por
isso, retrospectivamente aclarado) mais adiante: d. supra, aula de 31 de
janeiro de 1979, pp. 10755.
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volver sua amilise do liberalismo alemao mais demoradamente do que previa'. Esse interesse pela economia social de
mercado nao se deve apenas ao carater paradigmalico da experiencia alerna. Ele se explica tarnbem por raz6es de "rnoralidade cntica" ante essa especie de laxismo", que constitui, a seu ver, certa critica inflacionista do Estado" pranta a
denunciar 0 fascismo no funcionamento dos Estados democniticos ocidentais6. A questao alemaN ve-se, assim, siruada
no ceme das questoes metodol6gicas, hist6ricas e polilicas
que formam a trama do curso.
As aulas 2 e 3 (17 e 24 de janeiro de 1979) sao consagradas ao estudo das caracterislicas especificas da arte liberal de govemar, tal como se esbo,a no seculo XVIII. Nelas,
Foucault explicita, em primeiro lugar, 0 vinculo entre verdade e govemamentalidade liberal, atraves da analise do mercado como lugar de veridi,ao, e precisa as modalidades de limita,ao intema que dai decorrem. Ele faz aparecer, desse
modo, as duas vias de limita,ao do poder publico, correspondentes a duas concep,oes heterogeneas da liberdade: a via
axiomalica revolucionana, que parte dos direitos humanos
para fundar 0 poder soberano; e a via radical ulilitarista, que
parte da pralica govemamental para definir, em termos de
ulilidade, 0 limite de competencia do govemo e a esfera de independencia dos individuos.Vias distintas, mas nao excludentes uma da outra. E a luz da sua intera,ao estrategica que
convem estudar a hist6ria do liberalismo europeu desde 0
seculo XIX. Eela tambem que ilumina, ou poe em perspec1/

1/

/I

5. Cf. supra, inicio da aula de 7 de mar<;o de 1979, p. 257: "[... ] eu
tinha a inten<;ao, no come<;o, de lhes falar de biopolitica, mas, sendo as
coisas como sao, acabei me alongando, me alongando talvez demais,
sobre 0 neoliberalismo, e ainda por cima 0 neoliberalismo em sua formaalema". Cf. tambemo "Resumo do curso", ibid., p. 431: "0 curso deste ano acabou sendo inteiramente consagrado ao que devia fonnar apenas
a sua introdu<;ao."
6. Cf. supra, aula de 7 de mar<;o de 1979, pp. 261-4.
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tiva, a maneira como Foucault, a partir de 1977, problematiza as direitos dos govemados" em rela~ao ainvoca<;ao, mais
vaga e rnais abstrata, dos "direitos do homem"7.
Na terceira aula, depois de examinar a questao da Euro/I

pa e das suas rela<;6es com 0 resta do muncio segundo a nova

razao govemamental, ele reconsidera sua op~ao de chamar
de "liberalismo" aquilo que, no seculo XVIII, se apresenta
muito mais como urn naturalismo. A palavra "liberalismo" se
justifica pelo papel que a liberdade desempellha na arte liberal de govemar: liberdade garantida, sem dUVlda, mas tambern produzida por essa arte, que para alcan~ar seus fins necessita suscita-Ia, mante-Ia e enquadra-Ia permanentemente.
Assim, 0 liberalismo pode ser definido como 0 calculo do risco - 0 livre jogo dos interesses individuais - companvel com
o interesse de cada urn e de todos. Ii por isso que a incita~ao
a "viver perigosamente" implica 0 estabelecimento de mUltiplos mecanismos de seguran~a. Liberdade e segu:an~a: os
procedimentos de controle e as formas de mterven~ao estatal
requeridos por essa dupla exigencia e que constituem 0 paradoxo do liberalismo e estao na origem das "crises de governamentalidade"" que ele vern conhecendo ha dois seculos.
Portanto, a questao agora e saber que crise de govemamentalidade caracteriza 0 mundo atual e que revisaes a arte liberal de govemar ocasionou. Ii a essa tarefa de diagnostico que
responde 0 estudo, a partir da quarta aula (31 de janeiro), das
duas grandes escolas neoliberais, 0 ordoliberalismo alemao" e
7. Nao se trata, e claro, de reduzir a problema.tica dos "direitos
dos govemados", indissoci.ivel do fenomeno cia dissidencia (d. "Va-ton extrader Klaus Croissant?", DE, III, n. 210, p. 364), aproblematica da
independencia dos govemados segundo 0 calculo utiIitarista, mas de
salientar uma proximidade que, sem duvida, nao e allieia ao interesse
que Foucault manifesta entao pelo liberalismo.

8. Cf. supra, aula de 24 de janeiro de 1979, p. 93.
9. Como a bibliografia francesa sobre esse tema e extremamente
reduzida, fora a tese de F. Bilger (La Pensie economique liberale de l' Allemagne
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o anarcoliberaIismo americano10 - Unica incursao de Foucault,
ao longo de todo 0 seu ensino no College de France, no
campo da hisloria contemporiinea. Essas duas escolas nao
participam apenas de urn mesmo projeto de refunda~ao do
liberalismo. Elas tambem representam duas formas distintas de "crftica da irracionalidade propria do excesso de govemo"11, uma valorizando a 16gica da concorrencia pura, no
terreno economico, ao mesmo tempo que enquadra 0 mercado por meio de interven~aes estatais (teoria da "politica
de sociedade"), a outra procurando ampliar a racionalidade
do mercado a campos tidos ate entao como nao-econamicos
(teoria do "capital humano").
As duas Ultimas aulas tratam do nascimento da ideia
de homo oeconomicus, como sujeito de interesse distinto do
sujeito de direito, no pensamento do seculo XVIII, e da no~ao
de "sociedade civil", correlativa da tecnologia liberal de governo. Enquanto 0 pensamento liberal, em sua versao mais
classica, op6e a sociedade ao Estado, como a natureza ao artificio ou 0 espontiineo ao for~ado, Foucault poe em evidencia 0 paradoxo que a rela~ao entre ambos constitui. De fato,
a sociedade representa 0 principio em nome do qual 0 governo liberal tende a se autolimitar. Ela 0 obriga a se indagar sem cessar se ele nao govema demais e, desse ponto de
vista, desempenha urn papel crftico em rela,ao a todo excesso de govemo. Mas tambem constitui 0 alvo de urna interven~ao govemamental permanente, nao para restringir, no
plano pratico, as liberdades formalmente concedidas, mas
para produzir, multiplicar e garantir essas Iiberdades de que
contemporaine, Paris, Librairie Generale de Droit, 1964), de que Foucault
se serve, assinalemos a recente publiciu;ao do col6quio L'Ordoliberalisme
allemand. Aux sources de l'economie sociale de marchi, org. P. Commun,
Universite de Cergy~Pontoise, CIRAC/CICC, 2003.
10. Ct.-supra, "Resumo do curso", pp. 437~9.
11. Cf. supra, "Resumo do curso", pp. 437-9.
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o sistema liberal necessita12 • Assim, a sociedade representa
ao mesmo tempo 0 "conjunto das condi<;6es do menor governo liberal" e a "superficie de transfen'ncia da atividade
govemamental"13.

12. Cf. a Ultima aula de STP (5 de abril de 1978, pp. 360-2), a que
Foucault remete implicitamente quando fala de urn "govemo onipresente, [...)" que, ao mesmo tempo que "respeita a especificidade cia economia", cleve "administr[ar] 0 social" (supra, p. 403).
13. Manuscrito de 1981 sobre "[0] liberalismo como arte de governar" em que Foucault, remetendo ao serninario do ano anterior, recapitula sua aruHise do liberalismo. Essa aruHise cleve ser cotejada, notadamente, com a que e proposta por P. Rosanvallon, Le Capitalisme utopique.
Critique de l'ideologie economique, Paris, Le Seui!. "Sociologie politique",
1979, pp. 68-9 (reed. sob 0 titulo de Le Libiralisme economique. Histoire de
!'idee de marchi, Paris, Le Seuil, "Points Essais", 1989), com a qual parece as vezes dialogar (d. referencia de Foucault a esse livro no "Resumo
do curso", supra, p. 435).
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