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do do Estado de policia (politica internal. - a di-
reito como principio de limitac;ao externa da ra-
zao 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?
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pecfficas da arte liberal de govemar: (1) A ,:ons
titui~ao do mercado como lugar de fOl;na~aode
verdade e nao mais apenas como dorrumo de JU
risdi~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 jOnn
cipio da liberdade de mercado segundo os fiSlO
cratas e Adam Smith: nascimento de um novo
modelo europeu. - 0 aparecimento de ;,ma ra
cionalidade govemamental_estendlda a esc~a
mundial. Exemplos: a quest~o do dlr~lto manti
mo' 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 libe
ral. Seus instrumentos: (1) a gestao dos pengos
e a ado~ao de mecanismos de seguran~a; (2) os
controles disciplinares (0 panoptlsmo de Ben
tham); (3) as politicas intervenclOmstas. - A ges
tao da liberdade e suas crises.
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tidos e implica~oes da coloca~aoentre parenteses
de uma teoria do Estado na analise dos mecanis-
mos de poder. - As praticas govemamentais neo
liberais: 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 lirni-
ta~ao das interven~oes govemamentais. - A via
media definida por Erhard em 1948 entre a anar-
quia e 0 "Estado-cupim". - Seu duplo significa-
do: (a) 0 respeito a liberdade economica como
condi~ao da representatividade politica do Esta-
do; (b) a institui<;ao da liberdade economica co-
mo estopim para a forma~ao de uma soberania
politica. - Caracteristica fundamental da gover
namentalidade alema contemporiinea: a liber-
dade economica, fonte de legitimidade jurfdica
e de consenso politico. - 0 crescimento econo-
mica, eixo de uma nova consciencia historica
que possibilita a ruptura com 0 passado. - A
adesao da Democracia Crista e do SPD apoli-
tica liberal. - Os principios liberais de governo
e a ausencia de racionalidade govemamental
socialista.

Aula de 7 de fevereiro de 1979................... 139
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-Ar
mack, 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-



dade necessario adefini,ao do objetivo neolibe
ral. - as obstaculos apolitica liberal na Alemanha
desde 0 seculo XIX: (a) a economia protecionista
segundo List; (b) 0 socialismo de Estado bismarc
kiano; (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. - Conse
qiiencias teoricas: extensao dessa critica ao New
Deal e aos planos Bevendge; dirigISmo e cresCl
mento do poder estatal; a massifica,ao e ,a unifor
miza¢o, efeitos do estatismo. - a que esta;m Jogo
no neoliberalismo: sua nOVldade em rela,ao ao li
beralismo classico. A teoria da concorrencia pura.

Aula de 14 de feuereiro de 197? :.: .
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 poh
ticas do laissez-faire. - a coloquio Walter Lipp
mann (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 cn
tica 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-
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litica: a forrnaliza,ao da sociedade com base no
modelo da empresa. - Sociedade de empresa e
sOCledade judiciana, duas faces de urn mesmo fe
nomeno.
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Segundo aspecto da "politica de sociedade", se
gundo os ordoliberais: 0 problema do direito nu-
rna sociedade regulada segundo 0 modelo da
economia concorrencial de mercado. - Retorno
ao coloquio Waiter Lippmann. - Reflex6es a par-
tir 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 pro
blema da sobreVlvencla do capltalismo. - Dois
problemas complementares: a teoria da concor
rencia e a analise historica e sociologica do ca
pltahsmo. - (2) A questao do intervencionismo
juridico. - RecapituJa<;ao historica: 0 Estado de
direito no seculo XVIII, en; oposi<;ao ao despo-
tism.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 planifi-
ca<;ao segundo Hayek. - (3) a crescimento da
demanda judiciana. - Conclusao geral: a especi
fiCldade da arte neoliberal de governar na Ale
manha. a ordoliberalismo em face do pessimis-
mo 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 inflacionis-
mo da fobia do Estado. Suas liga,6es com a cri-



tica ordoliberal. - Duas teses sobre 0 Estado to
talitano e 0 decrescimento da governam!'ntall
dade de Estado no seculo XX. - Observa~oes so
bre 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 dlS
socia~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 II absoluta". A re
nuncia apolitica do pleno emprego.

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 anahse dos
processos economicos aanalise da raclOnahdade
interna dos comportamentos humanos. - 0 tra
balho como conduta economica. - Sua decom
posi~ao em capital-competencia e renda. - A
redefini~ao do homo oeconomu::<s co~o empreen
dedor de si mesmo. -A no~ao de capltal hu
mano". Seus elementos constitutivos: (a) os ele
mentos inatos e a questao da melhoria do ca-
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I'ital humane genetico; (b) os elementos adqui
ndos e 0 problema da forma~ao do capital hu
mano (educa~ao, saude, etc.). - Interesse dessas
analises: retomada do problema da inova~ao so
cial e econornica (Schumpeter). Uma nova con
cep~ao da politica de crescimento.

Aula de 21 de marfo de 1979 .
o neoliberalismo americana (II). - A aplica~ao

da grade econornica aos fenomenos sociais. - Re
torno a problematica ordoliberal: os equivocos
da Gesellschajtspolilik. A generaliza~ao da forma
1/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 neolibera
lismo americana: principio de inteligibilidade
dos comportamen!os individuais e principio cti
tlco das mterven~oes governamentais. - Aspec
tos do neoliberalismo americana: (2) A delin
qiiencia e a polftica penal. - Recapitula~ao histo
nca: 0 problema da reforma do direito penal no
fim do seeulo XVIII. Calculo economico e princi
PlO de legalidade. A parasitagem da lei pela nor
ma no seeulo XIX e 0 nascimento de uma antro
pologia criminal. - A analise neoliberal: (1) a de
fini~ao do crime; (2) a caracteriza~ao do sujeito
cnmmoso como homo oeconomicus; (3) 0 estatu
to da pena como instrumento de "enfon;o" da
lei. 0 exemplo do mercado da droga. - Conse
qiiencias dessa analise: (a) a supressao antropo
16gica do criminoso; (b) 0 descarte do modele
disciplinar.

Aula de 28 de marfo de 1979 .
o modele do homo oeconomicus. - Sua genera
liza~ao a toda forma de comportamento no neo-
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tOrico-na!"ral; (2) ela assegura a sintese espontanea
?os mdlVlduos. Paradoxo do vinculo economico; (3) ela
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ncas: (a) a questao das rela~6es entre Estado e socieda
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c:pe aos caJculos racionais dos govemados. - Conclu
sao gera!.

,

liberalismo americano. - Analise economica e
tecnicas comportamentais. - 0 homo oeconomi
cus como elemento basico da nova razao gover
namental surgida no seculo xvm. - Elementos
para uma historia da no~ao de homo oeconomicus
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rater nao-totalizavel do mundo economico. A
necessaria ignorancia do soberano. - A econo
mia politica como critica da razao govemamen
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e fisiocratica. - A economia politica, cii'ncia late
ral em rela~aoaarte de govemar.

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. 
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sua evolu~aode Locke a Ferguson. 0 Ensaio sobre
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NOTA

Michel Foucault ensinou no College de France de ja
neiro 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 pro
fessores do College de France em substitui,ao acadeira de
hist6ria do pensamento filos6fico, que Jean Hyppolite ocu
pou ate a sua morte. A mesma assembleia elegeu Michel
Foucault, no dia 12 de abril de 1970, titular da nova cadei
ra'. 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 his
t6ria dos sistemas de pensamento" ("Titres et travaux", in Dits et terits,
1954-1988, ed. por D. Defert e F. Ewald, colab. J. Lagrange, Paris, Galli
mard, 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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XVI NASCIMENTO DA BIOPOLtTICA NOTA XVII

o ensino no College de France obedece a regras espe
cificas. 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 pes
quisa original, 0 que os obriga a sempre renovar 0 conteu
do do seu ensino. A freqtiencia as aulas e aos seminarios e
inteirarnente livre, nao requer inscri~ao nem qualquer diplo
ma. E 0 professor tambem nao fornece certificado algum'.
No vocabulario do College de France, diz-se que os profes
sores nao tern alunos, mas ouvintes.

o curso de Michel Foucault era dado todas as quartas
feiras, do come~o de janeiro ate 0 fim de mar~o. A assisten
cia, numerosissima, composta de estudantes, professores e
pesquisadores, curiosos, muitos deles estrangeiros, mobili
zava 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 for
ma 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 per
guntas dos ouvintes.

Eis como, em 1975, urn jornalista do Nouvel Observateur,
Gerard Petitjean, transcrevia a atmosfera reinante: "Quan
do 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].

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'n
tes, uruca concessao ao modernismo de uma sala mal ilu
mmada pela luz que se eleva de umas bacias de estuque. Ha
trezentos lugares e quinhentas pessoas aglutinadas, ocu
p,a~do to~o equalquer espa~o livre [...] Nenhum efeito ora
tono. Iiympldo 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 missivis
tas 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 desli
gar os g;-a,,?~ores. Nao ha perguntas. Na confusao, Fou
cault esta so. E Foucault comenta: "Seria born poder dis
cutir 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 to-
tal solidao... "f> 'r

. Michel F.?ucault abordava seu ensino como pesquisa
d,?r. explora~oes para urn futuro livro, desbravamento tam
bern de campos de problematiza~ao, que se formulavam
mUlto malS como urn convite lan~ado a eventuais pesquisa
dores. Ii por ISS0 queos cursos do College de France nao re
petem 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 dis-

6. Gerard Petitjean, "Les Grands Pretres de l'universite fran~aise"
Le Nouvel Observateur, 7 de abril de 1975. '



XVIII NASCIMENTO DA BIOPOriTlCA NOTA XIX

cursivo especifico no conjunto dos "atos filos6ficos".efetua
dos 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 so
bre 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 encon
trava 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'SI
quiatrica 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 cruza
mento 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 senu-
nanos) foram conservados gra~as a esses aparelhos. .

Esta edi~ao toma como referencia a palavra pronunCla
da publicamente por Michel Foucal;lt e fomece a sua tran~

cri~ao mais literal possivel". Gostanamos de poder publica-

7. 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 Ml
crofisica 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.

la tal qual. Mas a passagem do oral ao escrito imp6e uma
inteIVen~aO do editor: enecessario, no minima, introduzir
uma pontua~aoe definir paragrafos. 0 principio sempre foi
o de ficar 0 mais pr6ximo possivel da aula efetivamente
pronunciada.

Quando parecia indispensavel, as repeti~6esforam su
primidas; 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 inte
gra~ao conjectural ou urn acrescimo.

Urn asterisco no rodape indica as variantes significati
vas das notas utilizadas por Michel Foucault em rela~ao ao
que foi dito.

As cita~6es foram verificadas e as referencias aos tex
tos utilizados, indicadas. 0 aparato cntico se limita a eluci
dar os pontos obscuros, a explicitar certas alus6es e a preci
sar 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 des
tacar, retrospectivamente, a inten~ao e os objetivos dele. E
constituem a melhor apresenta~aode suas aulas.

Cada volume termina com uma #situa\,ao", de respon
sabilidade do editor do curso. Trata-se de dar ao leitor ele
mentos de contexto de ordem biografica, ideo16gica e poli
tica, 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 po
deriam se clever ao esquecimento das circunstancias em
que cada urn dos cursos foi elaborado e ministrado.

.---------...t......----~~
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Nascimento da biopo/itica, curso ministrado em 1979, e
editado por Michel Senellart.

* * *

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 auto
rizada 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 aaltura da confian
~a que neles foi depositada.

FRAN<;OIS EWALD e ALESSANDRO FONTANA

CURSO
ANO DE 1978-1979



AULA DE 10 DE JANEIRO DE 1979

Questoes de metoda. - Supar que as universais nao exis
tern. - 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. - Pers
pectiva 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 move
boo '" Pois bern, gostaria de situar 0 curso deste ano sob 0 sig
no de outra citac;iio menos conhecida, que foi feita por al
guem 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 sen
lido 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 ho
mens, de dirigir sua conduta, de forc;ar suas ac;6es e reac;6es,
etc. Eu havia deixado de lado, portanto, tudo 0 que normal
mente se entende, tudo 0 que foi entendido por muito tempo
como 0 govemo dos filhos, 0 governo das familias, 0 gover
no de uma casa, 0 govemo das almas, 0 governo das comu
nidades' 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.



4 NASCIMENTO DA BIOPOLlTlCA AULA DE 10 DE JANEIRO DE 1979 5

"Govemo" portanto no sentido estrito, mas "arte" tam
bem, "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, de
terminando aqui e ali a situa~iio que tratamos, os proble
mas postos, as taticas escolhidas, os instrumentos utihza
dos, 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 qill
serem, 0 que eu quis estudar foi a consciencia de si do go
verno, 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. Cos
taria 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 go
vemar da melhor maneira posslve!. Em suma e, eligamos, 0

estudo da racionaliza~iioda pratica govemamental no exer
cicio da soberania politica.

Isso implica imediatamente certa op~iio de metodo, so
bre 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 pnmel
ro, 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 analI
se sociol6gica, assim como a analise hist6rica e a analise da
filosofia politica, utiliza para explicar efetivamente a pra
tica govemamental. Eu gostaria de fazer preclsamente 0 m-

verso, isto e, partir dessa pratica tal como ela se apresenta,
mas ao mesmo tempo tal como ela e refletida e racionaliza
da, para ver, a partir dai, como pode efetivamente 50 consti
tuir, um certo numero de coisas, sobre 0 estatuto das quais
sera evIdent::mente necessaria se interrogar, que sao 0 Es
tado 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 uni
versals ~omo grade :Ie mteligibilidade obrigat6ria para urn
certo ~urnero de praticas concretas, gostaria de partir des
sas praticas concretas e, de cetta modo, passar os universais
pela grade dessas praticas. Niio que se trate do que se po
dena chamar de uma redu~iio historicista, redu~iio histori
cista 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 estabeIe
Ce 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 mes
mo tempo te6rica e metodol6gica, que consiste em dizer:
suponhamos que os universais niio existem; e formulo nes
se ~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-
t .? E 'os 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 me
todo consis~a em dizer: suponhamos que a loucura niio
eXlsta. Qual e, por conseguinte, a hist6ria que podemos fazer
desses dlferentes acontecunentos, dessas diferentes prati
cas que, aparen;emente, s'; pautam por esse suposto algo
que e a loucura? Portanto e exatamente 0 inverso do histo
ricismo que eu gostaria de estabelecer aqui. Nada, portan
to, de mterrogar os universais utilizando como metodo CrI
tico a hist6ria, mas partir da decisiio da inexistencia dos uni-
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versais para indagar que historia se pode fazer. Tomarei so
bre isso mais detidamente adiante'.

Ano passado, voces se lembram, procurei fazer 0 estu
do de um desses episodios importantes, creio, da historia
do govemo. Esse episodio era aquele, grosso modo, do apa
recimento e da instaura~aodo que na epoca se chamava de
razao de Estado, num sentido infinitamente mais forte,
mais estrito, mais rigoroso, mais amplo tambem que 0 sen
tido que foi dado em seguida a essa no~ao". a que eu havia
tentado identificar era a emergencia de um certo tipo de ra
cionalidade na pnitica govemamental, urn certo tipo de racio
nalidade que permitiria regrar a maneira de governar com
base em algo que se chama Estado e, em rela~ao a essa pni
tica 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 governa
nl nos marcos de urn Estado, mas 0 Estado sera ao mesma
tempo um objetivo a construir. a Estado e ao mesmo tem
po 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 apresenta
do 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 go
verno deve se identificar com 0 dever-ser do Estado. a Es
tado tal como e dado - a ratio governamental- e 0 que pos
sibilitara, 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 Esta
do possa se tornar solido e permanente, que possa se tor
nar 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-

do. Gosta~a de insistir em dois ou tres pontos. Primeiro,
C?ffiO .voces se Iembram, 0 que caracterizava essa nova ra
clOnalidade 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 Es
tado deve, e claro, respe1tar certo numero de principios e
regras que excedem ou dommam 0 Estado e sao exterio
res 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 res
peitando 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 go
verna~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 bene
vole~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 es
pecifica ~ descontfnua. a Estado so existe para si mesmo e
e~ rela~ao a Sl mesmo, qualquer que seja 0 sistema de obe
dlenCla 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 teo
fama que conduziria os homens numa humanidade ~nfim
reunid_a ate 0 limiar do fim do mundo. Nao ha portanto in
tegra~ao do Estado ao Imperio. a Estado so existe como os
Estados, no plural.
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Especificidade e pluralidade do Estado. Essa especifici
dade plural do Estado, procurei lhes mostrar por outro lado
que ela tomou corpo num certo numero de maneiras pre
cisas 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 econo
mica. Ecerta organiza,ao da produ,ao e dos circuitos co
merciais de acordo com 0 principio de que, primeiro, 0 Es
tado deve se enriquecer pela acumula,ao monetana; segun
do, deve se fortalecer pelo crescimento da popula,ao~ ter
ceiro 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, tercei
ro, organiza,ao de urn exercito permanent':. e de uma diplo
macia igualmente permanente. OrganlZa,ao, por aSSlm e1i
zer, de urn aparelho diplomatico-militar permanente tendo
como objetivo manter a pluralidade dos Estados fora dequal
quer 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 ~aEuropa.

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 pnncI
pio da razao de Estado. Sao tres maneiras, solidanas de res
to umas das outras, [de] governar de acordo com uma ra
cionalidade 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 "mons
trc frio" 7 cuja sernente teria side jogada ~um momen~o

dado na hist6ria e, pouco a pouco, a devorana, 0 Estado nao

e isso, 0 Estado nao e urn monstro frio, e 0 correlato de
uma certa maneira de govemar. E 0 problema esta em sa
ber 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, for
ma, desenvolve novas praticas - e esse 0 problema, e nao
fazer do [Estado]*, como no teatro de fantoches, uma es
pecie de policial que viria reprimir as diferentes persona
gens da hist6ria.

Vanas observa,6es a esse respeito. Primeiro esta: nes
sa arte de govemar pautada pela razao de Estado, ha urn
tra,o que acreelito ser bastante caractenstico e importante
para compreender a continua,ao. Eque, vejarn bern, 0 Es
tado, ou melhor, 0 govemo segundo a razao de Estado, em
sua politica extema, e1igarnos em suas rela,6es com os ou
tros Estados, se da urn objetivo que e urn objetivo limitado,
ao contrano do que havia sido 0 horizonte, 0 projeto, 0 de
sejo 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 teofa
rna 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 defen
der absolutamente, seus interesses, mas que seu objetivo
nao deve ser alcan,ar no fim dos tempos a posi,ao unifica
dora 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 inde
pendencia e urn certo estado das suas for,as que the permi
ta nunca estar em situa,ao de inferioridade, seja em rela,ao
ao conjunto dos outros paises, seja em rela,ao aos seus vi
zinhos, seja em rela,ao ao mais forte de todos os outros
paises - sao diferentes teorias da balan,a europeia da epo
ca, 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-mili
tares 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 di
plomatico-militar vai se pautar pelo principio de autolimi
tac;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 pre
cisamente, 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 sis
tematiza-Ios concordam quanto a isso e 0 dizem expressa
mente: 0 objeto da policia e urn objeto quase infinito. au
seja, como potencia independente em face das outras po
tencias, 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 comporta
mento dos suditos, quem govema tern urn objetivo ilimita
do. A concorrencia entre Estados e precisamente 0 ponto de
articulac;ao desses objetivos limitados e desses objetivos ili
mitados, porque e precisamente para poder entrar em con
correncia com os outros Estados, isto e, para se manter num
certo estado de equilibrio sempre desequilibrado, de equili
brio concorrencial com os outros Estados, que quem gover
na vai [ter de regulamentar a vida dos] seus suditos, sua ati
vidade 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

segundo a razao de Estado, essa limitac;ao nas relac;6es in
ternacionais 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 inte
rior 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 for
ma alguma que nao ha urn certo numero de mecanismos de
compensa\ao, ou antes, urn certo numero de posit;oes a par
tir das quais se vai procurar estabelecer uma linha de de
marcac;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 ou
tro principio de limitac;ao da razao de Estado naquela epo
ca, que e 0 direito.

De fato, aconteceu uma coisa curiosa. Eque, 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 tam
bern a partir das instituic;6es judiciarias. Foi como pedra an
gular de urn Estado de justic;a, de urn sistema de justic;a acom
panhado 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 exten
sao 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, va
mos 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 es
sas que os juristas vao objetar arazao de Estado <J.!zendo que
nenhuma pratica govemamental, nenhuma razao de Esta
do pode justificar 0 seu queshon~ento.Elas eXistem, de
certo modo, antes do Estado, pOlS sao conshtutivas do Es
tado e, por conseguinte, por mais absoluto que seJa 0 poder
do rei, ele nao deve, diz certo numero de Junstas, tocar nes
sas leis fundamentais. 0 direito constituido por essas leIS fun
damentais aparece assim fora da razao de Estado e como
principiO dessa lu.nita,ao. . ., . '

Temos tambem a teona do direlto natural e dll'eltos na
turais que fazem valer como direitos imprescritiveis, que
nenhurn soberano, comO quer que seja, pode transgre~.
Temos ainda a teoria do contrato celebrado entre os mdiVl
duos para constituir urn soberano, contrato que comporta
certo numero de clausulas a que 0 soberano devena sub
meter-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; ter
mOS do qual 0 soberano se compromete,a fazer e a nao fa
zer certo numero de coisas. Temos tambem toda aquela re
flexao 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 ~ sobera
nO e seus suditos nao era de forma alguma a razao de Es
tado, porem muito mals uma especie de transa¢o entre, por
exemplo, a nobreza e 0 chefe militar que ela haVia encarre
gado de assurnir, durante os tempos de guerr~ e talvez ul!'
pouco depois, as fun,oes de chefe. E sena dal: de~sa espe
cie de situa,ao de direlto pnrrutiVO, que 0 rei tena SaJdo, abu
sando em seguida da situa,ao l'ara infri~gir essas leiS his
t6ricas originanas que agora sena necessano reencontrar.

Em surna, de todo modo, essas discuss6es em tome do
direito, a vivacidade dessas discuss6es e, alias, 0 intense de
senvolvimento de todos os problemas e teorias do que po
deriamos 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 con
texto totalmente diferente, tudo isso e de certo modo 0 aves
so, a conseqiiencia de e a rea,ao a essa nova maneira de go
vemar que se estabelecia a partir da razao de Estado. De
fato, 0 direito, as institui,6es judicianas que haviam sido in
trfnsecas 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 instan
cia, pelos que se op6em ao novo sistema da razao de Esta
do. 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 reli
giosos a partir do infcio do seculo XVII. Em suma, e sempre
do lado da oposi,ao que se faz a obje,ao de direito arazao
de Estado e, por conseguinte, se recorre areflexao jurfdi
ca, as regras do direito, ainstancia 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, cer
to 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, arazao de Estado e a
sua justifica\ao. Ern todo caso, creio eu, ha uma coisa a re
ter. 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-

.. 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 pnn
cipio, essa razao de liInita~ao da razao ,de ~stado e encon
trada 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 Esta
do, 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 Es
tado _ 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 on
gem, au que foram fonnulados numa histona remota. Dl:er
que sao extrinsecos arazao 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 arazao de Estado quando a razao de Estado hou
ver ultrapassado esses limites de direito, e e nessemo,men
to 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;,"quie
ta non movere" "nao se cleve toear nO que esta qUIeta . Gos
taria de me sihtar mais ou menDS nessa epoca, e ai ereio que
somas obrigados a constatar uma transfonna~aoimportan
te que vai, a meu ver, caracterizar de modo geral a que po
deriamos chamar de razao govemamental modema. Em
que consiste essa transf~nna~ao? Pais ~em, numa p~avra,
ela consiste na instaura~aode 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. Re
gula~ao intema da racionalidade govema:nental. De u,:n
modo geral, e de urn modo abstrato, a que e essa regula~ao

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 se
rem transgredidas. Em todo caso, dizer que e uma limita~ao

de fato quer dizer que, se a govemo vier a atropelar essa li
mita~ao, a violar essas fronteiras que Ihe sao postas, nao
sera ilegitimo por isso, nao tera de certo modo abandona
do sua essencia, nao se vera destituido dos seus direitos
fundamentais. Dizer que ha uma limita~aode fato da prati
ca govemamental querera dizer que 0 govemo que desco
nhecer 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 go

vemar quer dizer que e uma limita~ao que, sendo embora de
fato, ainda assim e geral. Ou seja, nao se trata simplesmen
te de uma especie de conselhos de prudencia que, em deter
minada circunstancia, indicariam 0 que emelhor naD fazer,
que indicariam simplesmente que, em detenninada circuns
tancia, e melhor se abster do que intervir. Nao. Regula~ao
mtema quer dizer que ha, sim, uma limita~ao que, sendo em
bora 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 generali
dade - em alga que seria, por exemplo, direitos de nature
za prescritos por Deus a todos os homens, uma Escritura re
velada ou mesmo a vontade dos suditos que aceitaram num
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momenta dado entrar ern sociedade. Nao, 0 principio des
sa limita<;ao nao deve ser buscado no que e exterior ao go
verno, mas no que e interne apratica govemarnental, ist~

e, nos objetivos do govemo. Essa lirnita<;ao se apresentara
entao como sendo urn dos meios, e talvez 0 meio funda
mental, 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 estabele
cer, claro, uma dernarca~ao entre 0 que se deve fazer e 0

que convem nao fazer. Vai assinalar 0 limite de uma a<;~o

govemamental, mas esse limite naG vai ser tr~~adonos s~

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 asua 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 mdlVl
duos nos hornens nos suditos; ela vai se estabelecer na
propria esfera da pratica govemamental, 0u. antes, na pro
pria 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 direi
tos fundamentais dividem 0 dominio da govemamentali
dade possivel e 0 dominio da liberdade fundament,a!. A li
nha demarcatoria vai se estabelecer entre duas senes de

coisas, cUja lista' Bentham estabeleceu nurn dos seus tex
tos mai~ irnportantes sobre os quais procurarei tomar, a de
marca<;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 li
rruta<;ao de fato, uma limita<;ao geral, uma limita<;ao ern
fun<;ao d~s objetivos do govemo, uma limita<;ao que nao di
VIde os suctitos, mas Slffi as COlsas a fazer, essa limitac;ao in
terna e evidente que nao sao os que govemam que, corn
plena soberania e corn plena razao, vao por si proprios de
cidir*. 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 im
posta 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 li
nha, nao desconsideranis este direito, nao violaras esta
liberdade fundamental. a principio de direito contrabalan
<;ava nessa epoca a razao de Estado corn urn principio exter
no. 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 ee 0 que mo epara fazer
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vemamental critica ou essa critica intema da razao gover- oscilar entre diferentes polos semanticos. Ora se trata de vi-
namental voces veem que ela nao vai mais girar em tomo sar, atraves dessa expressao, certa analise estrita e limitada
da questa~ do direito, que ela nao vai mais girar em tomo ~a da produ,ao e da circula,ao das riquezas. Ora por "econo-
questao da usurpa,ao e da legltumdade do soberano.. Nao mia politica" entende-se tarnbem, de forma mais ampla e
vai ter mais essa especie de aparenCla penal que 0 drrelto mais pratica, todo metodo de govemo capaz de assegurar a
publico ainda tinha nos seculos XVI e XVII, quando dizla: se prosperidade de uma na,ao. E, finalmente, [a] economia po-
o soberano desconsidera essa leI, deve ser pumdo com uma litica - por sinal e 0 termo que voces veem utilizado por Rous-
san,ao de ilegitimidade. Toda a questao da!azao govema- seau em seu celebre verbete "Economia politica" da Enci-
mental critica vai girar em tomo de como nao .govemar ,de- clopedia" -, a economia politica e uma especie de reflexao
mais"'. Nao e ao abuso da soberania que se Val obJetar, e ao geral sobre a organiza,ao, a distribui,ao e a limita,ao dos
excesso do govemo. E e c?mparativa_mente ao excesso do poderes numa sociedade. A economia politica, a meu ver, e
govemo, ou em todo caso a delimlta,ao do que sena exces- fundamentalmente 0 que possibilitou assegurar a autolimi-
sivo para urn govemo, que se vai medir a raclOnahdade da ta<;ao da razao govemarnental.
pratica govemarnental. Por que e como a economia politica possibilitou isso?

Pois bern, essa transforma<;ao, creio eu, fundamental nas Aqui tambem - entrarei em mais detalhes posteriormente -
rela<;oes entre direito e pratica govemal:,ental, essa emer- gostaria simplesmente de indicar certo numero de pontos
gencia de uma limita<;ao mtema da razao govemamental, que sao, creio eu, indispensaveis para compreender 0 con-
eu lhes disse, antes de te-la caractenzado de urtla manel- junto das coisas de que eu queria lhes falar este ano. Pois
ra abstrata, que ela se situava, que era identlficavel grosso bern, primeiramente a economia polftica, ao contrario jus-
modo por volta do mead? do seculo XVIII. 0 que permltlu ~ tarnente do pensamento juridico dos seculos XVI e XVII,
sua emergencia, como e que 1550 se deu? Claro, sena pre nao se desenvolveu fora da razao de Estado. Ela nao se
ciso levar em conta (tomarei sobre esse ponto, p:lo menos desenvolveu contra a razao de Estado e para limita-la, peio
em parte, posteriormente) toda uma transforma<;ao de con: menos em primeira instancia. Ao contrario, ela se formou
junto, mas hoje eu gostana slmplesmente de ~ndlcar qual e no proprio ambito dos objetivos que a razao de Estado
o instrumento intelectual, qual e a forma de calc~lo e de ra- havia estabelecido para a arte de govemar, porque, afinal
cionalidade que pode possibilitar a autohmlta<;ao de uma de contas, que objetivos a economia polftica se propoe?
razao govemamental como auto-regula<;ao de fato, geral, Pois bern, ela se propoe como objetivo 0 enriquecimento do
intrinseca as proprias opera<;oes do govemo e que possa ser Estado. Ela se propoe como objetivo 0 crescimento simulta-
objeto de transa<;oes indefinidas. POlS ?em, mals uma vez, neo, correlativo e convenientemente ajustado da popula-
esse instrumento intelectual, 0 tipo de calculo, a forma de ra- <;ao, de urn lado, e dos meios de subsistencia, do outro. 0
cionalidade que permite que a razao govemamental se au- que se prop6e a economia politica? Pois bern, garantir de
tolimite nao e 0 direito. 0 que vai ser, a partir do mead? do forma conveniente, ajustada e sempre proveitosa a concor-
seculo XVIII? Pois bern, evidentemente a economla pohtlca. rencia entre os Estados. A economia politica se propoe jus-

"Economia politica": os proprios equi,:ocos da palavra tarnente a manuten<;ao de certo equilibrio entre os Estados
e do seu sentido naquela epoca indlcam alias de que se tr~- para que, precisamente, a concorrencia possa se dar. Ou
tava fundamentalmente, pois voces sabem que a expressao seja, ela retoma muito exatamente os objetivos que eram os
"economia polftica", voces a veem, entre 1750 e 1810-1820, 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 se
culos XVI e XVII haviam definido e, nessa medid", por as
sim dizer, ela nao vai de forma algurna ter a posi,ao de ex-
terioridade que 0 pensamento juridico ~nha. _ _

Em segundo lugar, a economia politica nao se propoe
em absoluto como urna obje,ao extema arazao de Estado
e asua autonomia politica, ja que - e este e urn ponto que
sera historicamente importante - a primeira conseqiiencia
politica da primeira reflexao economica qu; houve na his
t6ria do pensamento europeu, pOlS bem, tel preClsamente
uma conseqiiencia que vai totalmente de encontro ao que
quiseram os juristas. Euma 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) con
duiram, a partir da sua analise econornica, que 0 poder po
litico 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
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 pro
prio controla totalmente. Do;spo.tismo,absol':to e, por con
seguinte, nessa medida, voces veem al tambem gue a linha
de tendencia que havia sido desenhada pela razao de Esta
do nao foi invertida pela econornia politica, pelo menos em
primeira instancia ou pelo menos nesse nivel, e que a eco
nornia 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 di
reitos anteriores que teriam sido inscritos seja na natureza
humana, seja na hist6ria de urna sociedade dada. A econo
mia politica reflete sobre as pr6prias praticas govemamen-

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 au
tonza urn soberano a cobrar impastos?, mas sirnplesmente:
quando se cobra um imposto, quando se cobra esse impos
to neSSe momento dado, de tal categoria de pessoas ou de
tal categoria de mercadorias, 0 que val acontecer? Pouco im
porta ser esse direito legftirno OU nao*, 0 problema e saber
qUalS efeltos ele tem e se esses efeitos sao negativos. Enes
se momenta que se dira que 0 imposto em questao e i1egf
hmo 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 pode
ria funda-la em direito, que a questao economica vai ser co
locada: quais sao os efeitos reals da govemamentalidade ao
cabo do seu exercicio?, e nao: quais sao os direitos originanos
que podem fundar essa govemamentalidade? Ea terceira
razao pela qual a economia politica pode, em sua reflexao,
em sua nova racionalidade, ocupar urn lugar, por assim di
zer, no pr6prio interior da pratica e da razao govemamen
tais estabelecidas na epoca precedente.
_ Quarta razao e,que, respondendo.a esse tipo de ques

tao, a economla politica revelou a existencia de fenomenos,
de processos e de regularidades que se produzem necessa
riamente em fun,ao de mecanismos inteligfveis. Esses me
canismos 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 sus
pende-los total e definitivamente. Como quer que seja, eles
repercutirao sobre a pratica govemamental. Em outras pa
lavras, 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 pni
tica mesma do govemo. Ha uma natureza propria dos ob
jetos 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 po
litica. A natureza nao e, para a economia politica, uma re
giao reservada e originaria sobre a qual 0 exercicio do po
der nao deveria ter influencia, a nao ser ilegitima. A nature
za e algo que corre sob, atraves, no proprio exercicio da go
vemamentalidade. 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, expli
carao os economistas, a de que a popula~ao, por exemplo,
se desloca para os salanos mais elevados; e uma lei de na
tureza 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.E: do fracasso
** Frase inacabada. Manuscrito, .20'" .

neamente na arte de gove I'f . Em suma, entram sl1llulta-
lid mar, pe 0 vies da economia l'li

ade da autolimitarao e a que t- d po I ca, a possibi-
'$" s ao a verdade."

qiiencias negativas para ela mesma
haver sucesso Ou fracasso sue ' em Olltras palavras, vai
sao 0 criterio da a<;ao gov~ esso:tu fr,:casso. que agora
dade ou ilegitimidade Sub,,;;:,e:,t ,e nao malS legitimi
dade]* elo su . s l~ao portanto da [legitimi-
utilitarifta 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 es-

impaga por enquanto, ~!;~~:~:~~~::~~~ea(:s~) pouco
sucesso ou 0 fracasso van sub . . .

marca~ao legitimidade/ile 'timidad stitulr portanto a de
vai fazer que um overno ~tr e, mas tern malS. 0 que
seus objetivos, a ~aturalidad~pe~,:, adespelto 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 efundamentalmente a rnalda~osdnao.e slmplesmente,
tar em questao. 0 que esta e e:, pnnclpe que vai es
tudo e que 0 governo n m questao, 0 que explica isso
d ' 0 momento em que . I .e natureza pois bem el . I VlO a essas lels
as desconh~ce porqu'e ,e slmp esmente as desconhece. Ele

gnora sua exi t' . .
mecanismos, ignora seus efeitos E s encla, 19nora seus
vernos podem se enganar Eo' m outras palavras, os go
que faz que ele seja ruim, ~ao e~alo.r mal de um go~erno, 0
ignorante Em suma, entra . p;nclpe ser rulm, e ele ser
governar ~ pelo vies da ecom Slm ta;,eamente na arte de
sibilidade de uma autolimi~or:uapohnca, pnmelro, a pos
a~ao govemamental Se limit~a~~al.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 ques-

1 a e e lmlta~ao e questao da
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verdade: essas duas coisas sao introduzidas na razao gover
namental 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~aoda pratica
govemamental se colocam. Afinal de contas, 0 que e que se
entendia por sabedoria do principe, na tradi~ao?A sabedo
ria 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 dife
rente na sabedoria do principe e no que esta emergindo ago
ra, 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 pruden
tes conselheiros que outrora definiam os limites de sabedo
ria em fun~ao da presun~ao do principe ja nao tem nada
a ver com esses especialistas econ6micos que estao apa
recendo 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 de
mais, ou tambem: um govemo nunca sabe direito como go
vemar 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 sa
bedoria do principe. Pois bem, eessa, a meu ver, na questao
da autolimita~ao pelo principio da verdade, eessa a forrni
davel cunha que a economia politica introduziu na presun
~ao indefinida do Estado de policia. Momento evidente
mente 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 ecaracteristico precisa
mente do que poderiamos chamar de era da politica, cujo
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submetidas a demarca~ao do verdadeiro e do falso. Epor
tanto 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 to
das as quest6es que, precedentemente, a arte de governar
podia sllscitar. Essas questoes, outrora, eram: sera que go
verno efetivarnente de acordo com as leis morais, naturais,
divinas, etc.? Era portanto a questao da conformidade go
vernamental. 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 estabe
lecido 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, aemergencia 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 ob
jetos ficaram por muito tempo ocultos, antes de ser enfim
descobertos, nao se trata de mostrar como todos esses ob
jetos nao sao mais que torpes ilus6es ou produtos ideo16gi
cos 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 interferen
cias 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

tinuava nao exism:do. au seja, nao [como] urn erro - quando
dlgO que 0 que nao eXlste se toma uma coisa, nao quero di
zer 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 ver
dade e, p~r consegumte, nao urn erro que fez que uma coi
sa 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 concemen
tes a loucura, a doen~a, a delinqiiencia, a sexualidade e aqui
10 ,de que \hes falo agora 10 mostrar como 0 par "serie de
praticas/regJme de verdade" forma urn dispositivo de sa
ber-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 mo
mento, nascoisas de que me ocupo atualmente, que assi
nala 0 naSClmento dessa, bipolaridade dissimetrica da poli
tic~ 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 es
tando 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 es
tao qUletas, se as pessoas nao se agitam, se nao ha descon
tentamento,nem revolta, pois bern, fiquemos quietos. Sabe
dona 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 ne
gocios na Fran<;a. 0 marques d'Argenson, lembrando-se do
que 0 comerciante Le Gendre disse a Colbert - quando Col
bert !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, mos
tra ele eexatarnente esse 0 principio essencial que todo go-

I • ~ • A' 17

verno deve respeitar, deve segurr em mate?a ,e~ononuca .
Nesse momenta ele colocou claramente 0 pnnClplO da auto
limita<;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 Ul
timas 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 11

mita<;ao do govemo, que nao seja simplesmente urn direito extemo.
2.0 liberalismo tambem e uma pr<ltica: em que encontrar exatamen

te 0 principio de limita~aodo govemo e como calcu1ar os efeitos dessa Ii-

rnita~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.

Eu tinha pensado !hes dar este ano urn curso sobre a
biopolitica. Procurarei Ihes mostrar como todos os proble
mas 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 con
tradi~ao, mas tens6es, atritos, incompatibilidades mutuas, ajustes bem-su
cedidos 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 esta
belecer 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, inter
rogar-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-regu
la~ao reproduzir todos eles.

Metodo [riscado: revolucionarioJ da subordina~aogovernamental.
o metodo do residuo juridico necessario e suficiente e a pratica libe

ral. 0 metodo do condicionamento governamental exaustivo e 0 procedi
mento revolucionario.

b. Segunda observa~ao:essa autolimitao;ao da razao governamentaI,
caracteristica do 'liberalismo', se acha nurna rela~iio estranha com 0 regi
me da raziio de Estado. - Esta abre para a pratica governamental um do
minio de interven~iio indefinida, mas por outro lado ela se atribui, pelo
principio de urna balan~a concorrencial entre Estados, objetivos interna
cionais limitados.

- A autolimita<;a:o da pratica governamental pela raziio liberal foi
acompanhada do desmantelamento dos objetivos internacionais e do apare
cimento 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~iiocom
o principio da livre concorrencia entre os individuos e as empresas.

Quiasma entre objetivos limitados e objetivos ilimitados quanto ao
dominio da interven~iiointerior e ao campo da a~ao internacional.

c. Terceira observa~ao: essa raziio liberal se estabelece como autoli
rnita~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 9ues
tao 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 arazao de Estado, ou antes,
[a] modifica fundamentalmente sem talvez questionar seus
fundamentos. S6 depois que soubermos 0 que era esse regi
me 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 con
tas que interesse tem falar do liberalismo, dos fisiocratas, de
d'Argenson, de Adam Smith, de Bentham, dos utilitaristas

- a das riguezas? Sim, mas simplesmente como meios de pagamen
to 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 me
dida 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 so
bre 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 eapenas uma parte de algo
bem mais amplo, que [e] essa nova razao governamental?

Estudar 0 liberalismo como quadro geral da biopolitica."

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 ques
toes de drre!to que chamamos de liberdades? De que se tra
ta msso tudo,. ne,sse debate,de hoje em dia em que, curiosa
mente, os pnnclplOs economicos de Helmut Schmidt'" fa
z~n: urn eco bizarro a esta ou aquela voz que nos vern dos
dlSS!dentes do Leste, todo 0 problema da liberdade do Ii
beralisrr:o? Bem, e um problema que e nosso conte~pora
neo. Entao, digam?s assim, depois de situar urn pouco 0 pon
to 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 Iiberalis
mo alemao contemporaneo, ja que, por paradoxal que seja,
a hberdade nesta segunda metade do seculo XX - enfim, di
gamos malS exatamente, 0 liberalismo - e uma palavra que
nos vem da Alemanha.

-------------~~~~--.........--------=_.__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 eque aforma 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-IDlnlS
tro" (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

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 Antiqua
rian 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 abun
de 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 fu
turo - everdade que, para eles, ja era uma bela recompensa per
turbar a paz. publica [...]"). Ela ilustra a regra inerente aCommon
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 moYe
re"). E igualmente citada por F. A. Hayek, The Constitution of Li
berty, 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 Consti
tution de la liberte, trad. fro R. Audouin & j. Garello, Paris, Litec, "Li
beralla", 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, 1977
1978, ed. por M. Senellart, Paris, Gallimard-Le Seuil, "Hautes Etu
des", 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,

1



2001]: d. Dits et Ecrits, 1954-1988, ed. por D. Defert & F. Ewald, co
lab. 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 ver
dade" consistia nwn 1/ceticismo sistematico em relac;ao a todos os

universais antropo16gicos".
5. M. Foucault naG toma sobre essa questao nas aulas se-

guintes do curso.
6. a. Securite, Territoire, population, aulas de 8, 15 e 22 de mar-

,0 de 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,
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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 /or
mapio de verdade e niio mais apenas como dom{nio de jurisdi
(aa. - Questoes de metoda. Objetos das pesquisas empreendi
das 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 50

IUt;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 hist6
ria: 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, euma 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 ca
racteriza essencialrnente, creio eu, pela instaura~ao de rne
canisrnos 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 tan
to assegurar 0 crescimento do Estado em for<;a, riqueza e
pader, [0] crescimento indefinido do Estado, mas sim limi
tar 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 preferi
rem, 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 me
nos 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 du
plica<;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 ra
zao de Estado, que nao .0 urn elemento externo e negad~lr

em rela<;ao arazao 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<;aoque 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 or
ganiza<;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 secu
10 XVIIL claro, de urn "governo frugal'''. ~Ois bern, crelO q,;,e,
de fato, entra-se nesse momento numa epoca que podena
mos chamar de .opoca do governo frugal, 0 que ,nao d,elXa,
claro, de apresentar cerlo numero de paradoxos, Ja que,: du
rante esse periodo do governo fru~al, n;augurado no secu10
XVIII e de que sem duvida ainda nao smmos, que vemos de
senvolver-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 desenvolVl
mento 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 as
sediado 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

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, margina
lizar 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 se
culos XVII e XVIII, a partir do fim do s.oculo XVIII, durante
todo 0 seculo XIX e, claro, em nossos dias mais do que nun
ca, a questao da frugalidade do governo, e nao a da consti
tui<;ao dos Estados, .0 que .0 0 problema sem duvida funda
mental. [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 co
nexao arazao de Estado, e 0 calcu10 da razao de Estado, de
cerlo regime de verdade, 0 qual encontrava sua expressao e
sua formula<;ao teorica na economia politica. a apareci
mento da economia politica e 0 problema do governo mi
nima eram, como procurei Ihes indicar, duas coisas interli
gadas. Mas creio que .0 preciso tentar precisar um pouco mais
a natureza dessa conexao. Quando falo em conexao da eco
nomia politica arazao de Estado, quer isso dizer que a econo
mia 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 or
ganizador da pratica governamental? Nao foi, evidente-

.. 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
natureza e de urn nivel urn pouco diferentes. 0 principia
dessa conexao que eu procuro identificar, essa conexao en
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 privilegia
dos da interven~ao, da regula~ao govemamental, uma coi
sa 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 ver
dade com uma govemamentalidade regulamentar indefini
da, vai-se reconhecer - e eai 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 mer
cados, quanta ao tipo de fabrica~ao desses objetos, quanta
aorigem desses produtos, quanta aos direitos a serem pa
gas, quanta aos pr6prios procedimentos de venda, quanta
aos pre~os estabelecidos, claro. Logo, lugar dotado de regu
lamenta~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

que devia ser a justa pre~d, isto e, urn pre~o que devia man
ter certa rela~ao com a trabalho feito, com as necessidades
dos comerciantes e, eclaro, com as necessidades e as pos
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
como as mais ricas. Esse mercado era portanto, nesse sen
tido, urn lugar de justi~a distributiva. Enfim, era urn lugar de
justi~a na medida em que a que devia ser essencialmente
assegurado no mercado, relo mercado, ou antes, pelas re
gulamenta~oesde mercado, era a que? A verdade dos pre
~os, como diriamos hOje em dia? De 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 dis
tribui~ao tao justa quanta possivel das mercadorias, e tam
bern a nao-roubo, a nao-delito. Em outras palavras, no fun
do, a mercado era percebido naquela epoca como urn risco
que talvez a comerciante corresse de urn lado, mas a com
prador com toda certeza de outro. E era necessaria proteger
a comprador contra a perigo que representava uma merca
doria ruim e contra a fraude de quem a vendia. Era necessa
ria portanto assegurar essa ausencia de fraude quanta ana
tureza dos objetas, quanta asua qualidade, etc. Esse sistema
- regulamenta~ao, justa pre~o, san~ao da fraude - fazia por
tanto que a mercado fosse essencialmente, funcionasse real
mente 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 nume
ro 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 mecanis
mos naturais, quando os deixam agir, possibilitam a forma
~ao de certo pre~o que Boisguilbert' chamara de pre~o "na
tural", 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 adequa
da entre custo de produ~ao e extensao da demanda. 0 mer
cado' 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 metafori
camente 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, des
sa 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 revela
dor 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 go
vernamental e na reflexiio dessa pratica governamental, e
que os pre~os, na medida em que sao conformes aos meca-

nismos naturais do mercado, vao constituir um padrao de
verdade que Val posslbilitar discernir nas praticas governa
mentalS 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 par
tir deles, 0 'lue _0 governo faz, as 'medidas que ele toma, as
regras que Impoe - falslficar ou verificar a pratica governa
mental. Na medlda e,:, que, atraves da troca, 0 mercado
perrrute hgar a produ~ao, a necessidade, a oferta, a deman
da, 0 valor,. 0 P!e~o, etc., ele constitui nesse sentido um lu
gar de vendl~ao, quero dizer urn lugar de verifi' bil'd
d Ifal ifi' bili' ' ca I a-e ,s ca dade para a pratica governamental'. Por con-
s,: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 gover
no, ~clOne com base na verdade. Portanto, em toda eSSa
h,stona e ~a fo~a~iio de urna nova arte de governar, a eco
nomla pohlIca nao deve seu papel privilegiado ao fato de
que dlt,,?a ao governo um bom tipo de conduta. A econo
m~apohtica fOI Importante, inclusive em sua forrnula~ao
teonca, na medida em que (somente na medid -

d'd 'd a, mas e uma
me 1 a eVl entemente consideravel) indicou onde 0 go-
ve:n0 deVla IT buscar 0 principio de verdade da sua pr6pria
pratica governamental. Digamos em terrnos simples e bar
b~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 prop6
Sito 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 pra
tica governamental. Seu papel de veridi~ao e que vai dora
vante~ 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 go
vemamental - 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 poh
tica, 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 gover
namental e objeto mais privilegiado ainda nos seculos XVI e
XVII, sob 0 regime de urna razao de Estado e de urn mercan
tilismo que fazia do comercio, precisamente, um dos princi
pais instrumentos da for~a do Estado, tinha se tomado, ago
ra, 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, tor
nou-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
produ~aoagricola, 0 acesso ii. pratica govemamental de ce,:
to numero de teemcos portadores, ao mesmo tempo, de me
todos 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 bus

car - e, por conseguinte, nao ereio que se possa encontrar 
a causa* da constitui~ao do mercado como instiincia de ve-

'" M. Foucault repete, enfatizando 0 artigo: a causa

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 mos
trar - 0 que de todo modo e uma tarefa inutil- que ele teria
s~do. necessario, tampouco que eurn passivel, urn dos pas
SlvelS num campo determi;,ado de P?ssiveis. Digamos que
o que permlte tom3"' mteligIvel 0 real e mostrar sirnplesmen
te 'lueele f':l posslVe!. Que 0 real e possivel: e isso a sua in
teligIbihza5ao. DIgamos de maneira geral que temos aqui,
nessa hlstona de ~ercado JunsdlclOnal, depois veridicional,
u~_desses ;nconta~elScruzarnentos entre jurisdi<;ao e veri
di~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 pro
POSltO da loucura. 0 problema nao era mostrar que tinha se
formado na cabe~ados 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 encer
ramento 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 esta
yam 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 tra
tava preclsamente de analisar, foram ao mesmo tempo sus
tentadas, substituidas, transformadas e deslocadas por pro
cessos de veridi~ao.
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Do mesmo modo, estudar as institui<;6es penais que
ria 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;msdicio
nal, tinha se formado e se desenvolVldo certa pratica ven
dicional 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 for
mulada 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 transfor
mando ou e secundada pela questao da vendi<;ao, ou even-
tualmente minada por ela. .. "

Do mesmo modo, estudar a genealogla do obJeto se
xualidade" atraves de um certo nillnero de institui<;6es que
ria 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 per
rnitido e 0 que e proibido, e a veridi<;ilo do deseJo, que e aqill
10 em que se manifesta atualmente a armadura fundamen
tal 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 an
gulos 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 his
t6ria das proibi<;6es, 0 que eu lhes sugenna era fazer u;na
hist6ria da verdade acoplada ahist6ria do direito. Histona
da verdade entendida, e 6bvio, nilo no sentido de que se
trataria de reconstituir a genese do verdadeiro atraves dos

erros eliminados ou retificados; uma hist6ria do verda
deiro que tampouco seria a constitui<;iio de certo nillnero de
racionalidades historicamente sucessivas e se estabelece
ria ~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 genea
10gla de regJrnes veridicionais, isto e, da analise da consti
tui<;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 ver
daderro 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 verda
deiros ou falsos.
. Fazer a hist6ria dos regimes de veridi<;iio e niio a hist6

na 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 racionali
dade europeia, que, como voces sabem, foi incessantemen
te retomada desde 0 infcio do seculo XIX, sob diversas for
mas. 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 pro
ponho 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 ven
fica,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 dl
zer que 0 problema esta em trazer aluz as condi,6esque ti
veram 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, pou
co importa, ou as da psicanaJise. , .

Em outras palavras, para que tenha urn alcance pohti
co, a analise tern de visar nao a genese das verdades ou a
mem6ria dos erros. Saber quando determinada ciencia co
me,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 regi
me de veridi,ao foi instaurado num determmado momen
to 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 im
portancia a determina,ao do regime de veridi,ao que lhes
permitiu dizer como verdadelras e afirmar como verda_del
ras 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

hist6ria do verdadeiro, nao e urna hist6ria do falso: a hist6
ria 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 verda
de apratica 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 ti
nha fun. Em certo sentido, a govemamentalidade era ilimi
tada. Era ~recisamente ,isso que caracterizava 0 que se cha
maYa, na epoca, de pohcla, 0 que se chamara no fun do se
c;.zlo XVIII, e com urn,olh,?, ja retrospectivo, de Estado de po
lioa. 0 Estado de policia e urn govemo que se confunde com
a administra,ao, urn govemo que e inteiramente adminis
trativo 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 govemamentalida
de com linha de tendencia ilimitada teve, nao exatamente
urn limite, mas urn contrapeso na existencia tanto de insti
lui,6es judicianas e de magistrados, como de discursos ju
ridieos centrados, precisamente, no problema de [saber] que
direito tern 0 sobe~ano de exercer seu poder e em que limi
te: 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 ex
temas 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 total
mente 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 go
vemamentalidade 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 dl
reita essa autolimitac;ao sem que, cor:n 1550, 0 gove~o se
veja paralisado e, tambem, sem que seJa sufocado - e e exa
tamente esse 0 problema - esse lugar de verdade ~e que 0

mercado era 0 exemplo privilegiado e que, a esse titulo, ti
nha 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, ViS
ta 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 res-

eito averdade, 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 po
litica, para grande mal-estar dos economlstas e dos Junstas,

.. M Foucault acrescenta: Esse acoplamento que, a?ora, nOS p~re-

anhi
·•· ntre economia politica e direito pubhco... [frase ma-

ce estr ssuno e
cabadaJ

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 econo
mistas eram ao mesmo tempo juristas e gente que colocava
o problema do direito publico. Beccaria, por exemplo, teori
co do direito publico essencialmente sob a forma do direito
penal, tambem era economistaw• 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 atraves
sa inteiramente toda a sua analise. Bentham, teorico do di
reita publico, era ao mesma tempo economista e escreveu
livros de economia polftica". E, fora esses fatos que mos
tram a pertinencia originana do problema da economia po
litica lao] da limita~ao do poder publico, voces 0 encontra
rao 0 tempo todo nos problemas colocados no decorrer dos
seculos XIX e XX sobre a legisla~ao economica, sobre a se
para~ao entre 0 govemo e a administra~ao, sobre a consti
tui~ao de urn direito administrativo, sobre a necessidade ou
naD da existencia de tribunais administrativos especificos1.1,

etc. Nao era portanto urn desaparecimento do direito que
eu evocava da Ultima vez ao falar da autolimita~aoda razao
govemamental, mas 0 problema posta pela limita~ao juri
dica 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, es
sencial, do direito publico ja naD vai ser tanto, como no se
culo 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 essencialmen-
te duas vias para essa elab?ra~ao: uma que chamarel; dlga
mos, 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 ne
cessaria 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~ cau
sa 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 acor
dada e ~ue permanecem, por consesuinte, em qualquer
condiC;ao e sob todos os govemos pOSSIV';lS,OU em todo re
gime politico possivel, direitos imprescntivels. Enfim, a par
tir dai, e somente a partir dai, uma vez assun defimdos a dl
visao 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 compe
tencia do govemo, mas no ambito estabelecldo pela arma
dura 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)obe
rano. Direi que e, grosso modo, a VIa revoluclOna"n~. Jj u~a
maneira de colocar, logo de saida e por uma especle de rel
nicio ideal ou real da sociedade, do Estado, do soberano e
do govemo, 0 problema da legitimidade e da mcesslbllida
de dos direitos. Voces veem, portanto, que esse procedl
mento, apesar de ter sid~ politi,ca e historicamente 0 proce~
dimento dos revolucionanos, e um procedlmento que po

,. A outra via echamada, no manuscrito (p. 15), de "via indutiva

e residual".

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 arazao de Estado dos seculos XVII e XVIII. E e nisso
que voces tem uma continuidade entre os te6ricos do direi
to natural do seculo XVII e, digamos, os juristas e os legis
ladores da RevoluC;ao Francesa.

A outra via consiste, nao em partir do direito, mas em
partir da pr6pria pratica governamental. Partir dessa pra
tica govemamental e procurar analisa-la, mas analisa-la
em funC;ao de que? Em funC;ao dos limites de fato que po
dem 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 de
terminado, 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 deseja
veis. E deduzir, a partir daf, em que seria contradit6rio, ou
absurdo, 0 governo mexer. Melhor ainda, e mais radical
mente, deduzir aquilo em que seria inutil 0 governo me
xer. Inutil quer dizer que a esfera de competencia do go
verno vai ser definida agora e, se essa via for seguida, jus
tamente a partir do que seria util e inutil 0 governo fazer
ou nao fazer. a limite de competencia do governo sera de
finido 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 ques
tao nao ea 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 radicalis
mo Ingles. 0 problema do radicalismo Ingles e 0 proble
ma da utilidade.

Nao se deve pensar que 0 radicalismo politico Ingles
nada mais e que a proje~ao, no plano politico, de uma ideo
logia, digamos, utilitari~ta. Ao ~ontrano, a partir ~e uma ela
bora~ao intema, que e tambem uma elabora~ao perfelta
mente pensada, que e tambem uma reflexao perpetuamen
te 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, as
sim como 0 direito publico era, na epoca da razao de Esta
do a forma de reflexao ou, se quiserem, a tecnologia juridi
ca 'com a qual se procurava limitar a linha de tendencia in
definida da razao de Estado.

Uma observa~ao a prop6sito da palavra "radicalismo",
"radical". 0 termo "radical" havia sido empregado na Ingla
terra (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 anglo
sax6es teriam detido antes da invasao pelos normandos (fa
lei-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 his
t6ricas, 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 es
sencialmente sobre as posi~6es tradicionais do direito publi-

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 por-
tanto urn SIstema v~ntade-lei. Voc~s vao encontrar 0 pro
blema 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 par
te 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 in
diVl~UOS. Isso nos leva a outra distin~ao igualrnente impor
tantiSSlma; de urn lado, vamos ter uma concep,ao da liber
dade que e uma concep~aojuridica - 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 go
vemado~ 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 percebi
da 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 pe
netram, mas tern uma ongem hist6rica diferente e compor
tam 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-



58 NASCIMENTO DA BIOPOLiTICA AULA DE 17 DE JANEIRO DE 1979 59

,ao agovemarnentalidade, 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, estra
nhos, 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 pre
sente .0 que a heterogeneidade nunca .0 um principio de ex
clusao 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 enecessaria fazer valerI sob pena de calI no Slffi

plismo, uma l6gica que nao seja uma l6gica dialetica. Por
que a l6gica dialetica, 0 que e? Pois bem, a 16gica dialetica .0
uma 16gica que poe em jogo termos contradit6rios no ele
mento 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 diale
lica 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.

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 mer
cado - bem, este .0 urn ponto sobre 0 qual tomarei mais tar
de". 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 neces
saria limita,ao do govemo, a esfera de independencia dos
govemados -, existe, evidentemente, uma conexao, cone
xao 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~oAmericana).

[po 18 bis] Essa heterogeneidade foi perfeitamente sentida pelos con
temporaneos. Bentham, Dumont e os Direitos do Homem. E tem permaneci
do sensivel, nos tiltirnos dois secuIos, pois nunca se pOde encontrar verda
deira 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 di
reitos 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 enfa
tizar 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 po
der publico, a nao ser que 0 soberano seja constituido juridicamente e de
maneira tao forte como vontade coletiva que ele vai reduzir a pura ideali
dade 0 exerdcio dos direitos fundamentais. Oriente totalitario. Mas ° radi
calismo 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 indepen
dencia dos govemados.

[p. 20J Oriente da govemamentalidade indefinidamente estendida.
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jun<;6es.Vejam, por exemplo, a hist6ria do direito de proprie
dade". Mas e evidente (disso eu lhes falarei no curso) que,
nos dois sistemas, ha urn que se manteve e foi forte, e ou
tro 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 euro
peu propriamente dito, mas tambem a hist6ria do poder pu
blico 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 utili
dade geral, e esse problema que vai ser finalmente 0 gran
de criterio de elabora<;ao dos limites do poder publico e de
forma<;ao de urn direito publico e de um direito administra
tivo. Entramos, a partir do irucio do seculo XIX, numa era
em que 0 problema da utilidade abrange cada vez mais to
dos 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 arela<;ao va
lor/pre<;o. Agora encontramos um segundo ponto de anco
ragem da nova razao govemamental. Esse ponto de ancora
gem 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.Va
lor de troca e veridi<;ao espontiinea dos processos econo
micos, 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

II- M. Foucault acrescenta: voces 0 vedio funcionar muito bern nos
dois [palavra inaudivel), e funcionar de maneira [palavra inaudive1]

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 inte
n;sse, jii que 0 interesse e que e 0 principio da troc; e 0 cri
teno 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 inteiramen
te 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 co
letivos, 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 indepen
dencla dos govemados. 0 governo, em todo caso 0 gover
no 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 gover
no 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 rei
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 cer
ta rela,ao pessoal que fazia que 0 soberano pudesse, quais
quer que fossem os direitos dos proprios suditos, agir sobre
tudo. Em outras palavras, tinha-se uma a,ao direta do po
der sob a forma do soberano, sob a forma dos seus minis
tros, uma a,ao direta do govemo sobre as coisas e sobre as
pessoas.

A partir da nova razao govemamental- e e esse 0 pon
to 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 so
bre as coisas e sobre as pessoas, so pode agir, so esta legiti
mado, fundado em direito e em razao para intervir na me
dida 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 0

conjunto dos individuos, ou para os interesses de determi
nado 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 indivi
duos, que sao as coisas, que sao as riquezas, que sao as ter
ras. Ja nao lida com essas coisas em si. Ele lida com estes fe
nomenos da polftica que precisamente constituem a polfti
ca 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. in
teressa aos outros individuos ou acoletividade.

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 ra
zao do suplfcio -, ele intervinha individualmente, de certo
modo, em todo caso como soberano, mas, se voces quise
rem, intervinha fisicamente sobre 0 proprio corpo do indi-

viduo, e era isso que the dava 0 direito de suplfcio e 0 direi
to do suplfcio publico: manifesta,ao do proprio soberano so
bre alguem que havia cometido um crime e, ao cometer um
crime, havia lesado certo numero de pessoas, mas havia atin
gido 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 penas
mais uma vez, entenda-se, isso DaD se refere a alguma mu
dan,a na sensibilidade das pessoas -, 0 principio da mode
ra,ao das penas, no fundo, repousa em que, se alguem qui
sesse analisa-10 melhor do que eu analisei? Pois bem, e 0

seguinte: entre 0 crime, de um lado, e a autoridade sobera
na que tem 0 direito de puni-Io, eventualmente de puni-Io
com a morte, interpos-se 0 que? A fina pelicula fenomenal
dos interesses que sao, doravante, a unica coisa sobre a qual
a razao govemamental pode agir. E com isso a puni,ao apa
rece como devendo ser calculada em fun,ao, e claro, dos in
teresses da pessoa lesada, da repara,ao dos danos, etc. Dora
vante, porem, a puni,ao deve arraigar-se apenas no jogo
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 socieda
de? Interessa supliciar ou 0 que interessa e reeducar? E ree
ducar 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 feno
menal 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 ea troea que determina 0

verdadeiro valor das eoisas?*
Pois bern, ereio que eai que se eoloeam as quest6es fun

damentais 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 des
sa questao e da formula~ao dessa questao da utilidade de
urn govemo num regime em que a troea eque determina 0

valor das eoisas.

.. M. Foucault acrescenta: Valor de utilidade do govemo em face
de urn sistema ern que a troca eque determina 0 verdadeiro valor das
caisas. Como isso epossivel?

NorAS

1. M. Foucault, no "Resumo do curso", remete a Benjamin
Franklin (d. infra, p. 327). Cf., por exemplo, a carta de B. Franklin
a Charles de Weissenstein de 1" de julho de 1778 (in A. H. Smyth,
org., The Writings ofBenjamin Franklin, NovaYork, Macmillan, 1905
1907, vol.VII, p. 168), citado por D. R. McCoy, "Benjamin Franklin's
vision of a republican political economy for America", The William
and Mary Quarterly, 3~ serie, vol. 35 (4), outubro de 1978, p. 617:
"A virtuous and laborious people could always be 'cheaply go
verned' in a republican system."

2. Eesse justa prec;o (justum pretium) que a escoIastica me
dieval, a partir cia doutrina aristotelica da justic;a comutativa (Etica
nicomaqueia, livro V), havia estabelecido como modelo ideal das
transa~6es. Cf. S. L. Kaplan, Bread, Politics and Political Economy in
the Reign ofLouis XV, Haia, Martinus Nijhoff, 1976 / Le Pain, Ie Peu
pIe et ie Roi, trad. fro M.-A. Revellat, Paris, Perrin, "Pour l'histoire",
1986, pp. 55-6: "0 tenente-geral de polieia, os delegados, os me
didores de cereais e os funcionanos locais insistern sern cessar no
'justo pre~o' que se considerarn obrigados a garantir. [...JPara ser
equitativos, os pre~os nao devern nern 'revoltar' os cornerciantes
nern 'lesar' os consurnidores. Eles sao estabelecidos de acordo
com urn ideal de modera.;ao que tende a variar com as circunstan
cias. Urn pre~o etido como justo quando os cornerciantes estabe
lecern urn lucro moderado e a massa do povo, que 'live num esta
do de miseria cronica, nao sofre exageradamente, isto e, mais que
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de costume. Em tempo normal, 0 justa pre~o e simplesmente 0

pre~o corrente (como os te61ogos recomendam) fixada por uma
estimativa comum, em vez de impasto pelas manobras dos co
merciantes au pelas ordens do govemo." Cf. J. W. Baldwin, The Me
dieval Theories of the Just Price: Romanists, canonists and theologians
in the twelfth and thirteenth centuries, Filadelfia, American Philoso
phical Society, 1959; J. A. Schumpeter, History of Economic Analy
sis, ed. manuscrita por E. Boody Schumpeter, Nova York, Oxford
University Press, 1954 / Histoire de ['analyse economique, trad. fro e
org. par E. Boody Schumpeter, R. Kuenne, J.-c. Casanova et al.,
Paris, Gallimard, "Bibliotheque des sciences humaines", 1983, t. If
pp. 139-40. Bibliografia complementar in S. 1. Kaplan, trad. cit., pp.
441-2, nota 14 do cap. II. Sabre eSsa questao do pre,o, d. Les Mots
et les Choses, Paris, Gallimard, "Bibliotheque des sciences humai
nes", 1966, cap.VI, se,ao Iv; "Le gage et Ie prix" (a questao do pre
\0 e essencialmente tratada, entaD, relativamente a fun\ao cia
moeda) led. bras.: "0 penhor e 0 pre~o", in As palavras e as coisas,
Sao Paulo, Martins Fontes, 2002].

3. Pierre Le Pesant, seigneur de Boisguilbert (1646-1714), au
tor notadamente do Detail de la France (1695) e do Traite de la na
ture, culture, commerce et interet des grains (1707). Econsiderado 0

precursor dos fisiocratas. Cf. J. A. Schumpeter, Histoire de l'analyse
economique, trad. cit., t. 1, p. 302, n. 1, e sobretudo A. Sauvy, Pierre de
Boisguilbert, au la Naissance de I'ecanomie palitique, Paris, !NED, 1966,
2 vols. - Parece no entanto que Boisguilbert nao emprega 0 con
ceito de "pre~o natural". Fala as vezes de "pre<;o de propor<;ao"
(ou pre<;o "proporcional") sem conteudo analitico preciso (com
pradores e vendedores tiram a mesma vantagem) e de "pre<;o de
rigor", em referencia ao custo de produ~ao (minimo aceitavel).

4. Cf. E. Depitre, introdu,ao a Dupont de Nemours, De I'ex
partatian et de I'importation des grains (1764), Paris, P. Ceuthner,
"Collection des economistes et des refonnateurs sodaux de la Fran
ce", 1911, pp. XXIII-XXN: "No sistema fisiocratico, nao ha nada
mais facil de detenninar que 0 born pre<;o: e 0 pre~o comum e pou
co varidvel do mercado geral, 0 pre<;o que a concorrencia estabelece en
tre as na90es que comerciam livremente." Cf. igualmente Securite, Ter
ritoire, Population, aula de 5 de abril de 1978, p. 369, n. 25.

5. Cf. A. Marshall, Principles ofEconomics, Londres, Macmillan
& Co., 1890 (d. J. A. Schumpeter, Histaire de I'analyse econamique,
I, p. 268; II, p. 292).

---~-~--

. . _6. Sobre essa nova defini\'ao do mercado como lugar de ve
ndl,ao au de verdade dos pre,os, d. par exemplo [E. Bonnot del
Son~~c, Le Commerce et le Gouvernement cvnsideres relativement
I un a I~utre, Amst~rdam-Paris, Jombert & Cellot, 1776, parte I,
ca~. I'I,. ~es marc..hes ou d~s lieux ou se rendent ceux qui ont be
som de farre des echanges ; ver em particular p. 23, ed. de 1795
(relmpr. Paris-Cenebra, Slatkine, 1980: "[...] as pre,os s6 podem
ser r~gulados nos mercados, porque e somente la que os ddadaos
reumdos podem, ~ompara~do 0 interesse que tern de trocar, jul
gar 0 valor das COlsas relatlvamente as suas necessidades. S6 po
dem ser regulad_os la, porque e 56 nos mercados que todas as coi
~as a trocar 5: poem em e~dencia: e56 nos mercados que se pode
Julgar a rela\,ao de a~undancia ou de escassez que elas tern umas
com as outra~; r~l~\,ao que determina seu pre~o respectivo").

7. Cf. Secunte, Terntoire, Population, aula de 18 de janeiro de
1978, pp. 33 sS.

8. ~ssa express~o ja e utilizada por Foucault na conferencia
pro~unc,lada, em maIO de 1978, na Sociedade Francesa de Filoso
fia,. Qu ~st-ce que la critique?" (Bulletin de la Societe jran9aise de
phllosophIe, ana 84, n? 2, abril-junho de 1990, p. 51), a prap6sito da
dife~en~a entre. a genealogIa e os procedimentos de uma hist6ria
e'J'licatIva: "DIg~mos em linhas gerais que, em oposi\,ao a uma
genese que se onenta para a unidade de uma causa principial pre
nhe de. u~a d;scendencia mUltipla, tratar-se-ia aqui de uma ge
nealo~a, IstO e, de algo que procura reconstihtir as condi~6es de
aparecIme~to de uma singularidade a partir de mUltiplos elemen
tos deter:nmante~, .d~. qu: ela aparece nao como produto, mas
como efelto. IntehgIbiliza~ao {mise en intelligibilitel, portanto, mas
q~e cumpre compreender que nao funciona segundo urn princi
PIO de ~ech~n:e.n.to." Foucault ja tinha se detido sobre esse proble
ma da mtehgIbihdade na hist6ria em Securite, Territoire, Population,
aula de 8 de mar,o de 1978, p. 244. Sabre a dislin,ao entre gene
se e genealogla, d. IbId., aula de 8 de fevereira de 1978 p 121
" ,9. Sobre a rela\~? de Foucault com a Escola de F;ankfurt~ ct.
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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 governamen
tal"; a produ¢o da liberdade. - 0 problema da arbitragem li
beral. Seus instrumentos: (1) a gestiia dos perigos ea ado¢.o de
mecanismos de seguranfa; (2) as controles discipIinares (0 pa
noptismo 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 li
beral 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 calcu
10 de utilidade. Costaria agora de abordar um terceiro as
pecto, 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 passa
do 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 inte
rior do Estado e, de outro lado, os objetivos limitados no ex
terior deste. Objetivos ilimitados no interior devido ao pro
prio mecanisme em que consiste 0 Estado de policia, isto e,
uma govemamentalidade cada vez mais intensa, mals acen
tuada, 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 encon
tramos, na epoca em que se constitui essa raziio de Estado
e em que se organiza esse Estado de policia, a busca e a or
ganiza,iio real de uma coisa que se cham~ balan,a euro
peia, 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 50
bre 0 conjunto dos seus vizinhos fazendo reinar sobre eles
sua domina<;iio, etc. 0 vinculo entre esses dOlS mecams
mos, 0 de objetivos ilimitados, 0 Estado de policia, 0 de ob
jetivos 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 poh
cia - tern por raziio de ser, finalidade e obJetivo 0 fortalecl
mento do pr6prio Estado, cada Estado tern por alvo, por
tanto, seu fortalecimento indefinido, isto e, urn aumento Ih
mitado 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~ibriona 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 deVes
tefalia, quis libertar a Europa. Ii para eVltar 1550 que se esta
belece a balan<;a.

De maneira mais precisa, no calculo mercantilista e na
maneira como 0 mercantilismo organiza 0 calculo econo
mico-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

dos outros Estados. 0 que e adquirido por urn tern de ser
tirado do outro; 56 e possivel enriquecer acusta 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 simplesmen
te por causa da concep,iio e da pratica, por sinal monetaris
ta, do mercantilismo. Existe certa quantidade de ouro no
mundo. Como e 0 ouro que define, mede e constitui a ri
queza 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 COn
correnCIa de outra forma que niio seja a de urn jogo de re
sultado nulo e, por conseguinte, de enriquecimento de uns
acusta dos outros'. Ii precisamente para evitar que nesse
jogo de resultado nulo, haja urn ganhador, e urn 56 ganha
dor, 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 eu
ropeu. Eexatamente, ou mellior, ate certo ponto, 0 proble
ma pascahano': 0 que acontece quando, num jogo de resul
tado 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 neces
sanamente 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 Es
tado ou nessa raziio do Estado minimo que encontra por
tanto 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 fun
cionar 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 proveito
so para quem? Para 0 vendedor, mas tambi'm para 0 com
prador; 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 acusta do outro. Mas 0 jogo le
gitimo 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 fi
siocratas, 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 econo
mico 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 enriqueci
mento, 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 camer
cio 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.

_ ..- -----------.

Creio que c??"e<;a a se esbo~arai algo muito importan
te, cUJas consequenClas, como voces sabem, estao longe de
te,:se esgotado. Esbo<;a-se ai uma coisa que euma nova
Idela da Eurc:pa,. uma Europa que nao e mals a Europa irn
penal e carohngia, maiS ou menos herdeira do Imperio Ro
ma~o,e ".0n; estruturas politicas bem particulares. Tampou
co e, Ja nao e a Europa classica da balan~a, do equilibrio en
tre 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 euma
Europa como ,:ujeito economico coletivo que, qUalq~er que
seJa a concorrencia estabelecida entre os Estados ou me
lhor, atraves da pr6pria concorrencia que se estab~lece en
tre os Estados, deve tomar um caminho que sera 0 do pro
gresso economico ilimitado.

~ssa ideia de um progresso que e um progresso euro
peu 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 desapare
cerem 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 li
berdade 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 merCa
do 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 as
Slm 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 inde
finido do desenvolvimento econornico da Europa e, par con
seguinte, a existencia de urn jogo de resultado nao nulo im
plicam, 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 pri
meira 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 eco
nomico. Ea primeira vez que a Europa, creio eu, aparece a
seus proprios olhos como devendo ter a mundo como mer
cado infinito. A Europa ja nao esta simplesmente em esta
do 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 co
letivo 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 aber
tura 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 eviden
temente 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 demasiadamen
te da situa~ao inicial (problema pascaliano da interrup\ao da partida)".

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 funda
mentals 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 imperia
lismo 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 te
mas al a InICIO de um novo,tipo de calculo planetaria na pra
lica govemamental europela. Desse aparecimento de uma
nova forma de ra~lOnaiidadeplanetaria, desse aparecimen
to de um novo calculo com as dimens6es do mundo, creio
que podemos encontrar muitos indicios. Cito apenas al
guns deles.
, Tomem, par exemplo, a historia do direito maritima no

seculo XVIII, a maneira como, em termos de direito inter
naClonal, 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 mes
mo tempo ulilizada, incentivada, combatida, suprimida,
etc., poden~ aparecer tambem como um dos aspectos des
sa, elabora~ao de ,um espa~o planetaria em fun~ao de certo
numero d: pnnClplOs de direito. Digamos que houve uma
Jundifica~~odo mundo que deve ser pensada em termos de
orgamza~ao de um mercado.

Outro exemplo desse aparecimento de uma racionali
dade govemamental que tem par horizonte a planeta intei
roo as proJetos de paz e de organiza~aointemacional no se
culoXVIII. 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 exa
ta das for~as reciprocas entre os diferentes Estados, entre os
diferentes Estados importantes, ou entre as diferentes coa
liz6es de Estados importantes, ou entre os Estados Impor
tantes 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 fundamen
to 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 se
culo XVIII, vao encontrar um capItulo que se chama a ga
ranlia da paz perpetua'''. E como essa garanlla da paz per
petua 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 ho
mens, 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~aodo 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, fa
zer 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 par
t: 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

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 aalividade 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~aodas coisas, da
geografia, do clima, etc. E quais sao essas disposi~6es?

Pnmelro, que os homens possam, individualmente, ter
uns com 0: outros rela~6es de troca baseadas na proprieda
de, etc., e e ISS0, essa preSCri~~o da natureza, esse preceito
da ,natureza, que os homens vaG retomar como obriga~6es
Jundlcas, e assun teremos 0 direito civil111.

Segundo, a natureza quis que os homens fossem re
partidos atraves do mundo em regi6es dislintas e manlives
sem entre SI,.em c~da uma dessas regi6es, reIa~6es privile
gJadas 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 sepa
rados U?S dos Dutros e que mantinham uns corn as Dutros
certo numero de rela~6es juridicas. Teremos, assim 0 direi
to internacional

ll
. 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 eisso 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 [portan
to] que 0 dlrelto, na medida em que retoma 0 proprio pre
ceito da natureza, podera prometer 0 que de certo modo ja
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estava esboc;ado, desde 0 primeiro gesto da natureza, quan
do 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 atra
yes de todo 0 mundo. A garantia da paz perpetua e portan
to, de fato, a planetarizac;ao comercia!.

Seria sem duvida necessaria acrescentar IDuitas coisas
e, em todo caso, responder desde ja a uma objec;ao. Quan
do eu lhes digo que temos, nesse pensamento dos fisiocra
tas, de Adam Smith, de Kant tambem, dos juristas do secu
10 XVIII, a manifestac;ao de uma nova forma de calculo po
litico em escala internacional, nao quero dizer, em absolu
to, 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 nes
sa 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 tam
bern nessa epoca a ideia de que a concorrencia entre Esta
dos europeus eurn 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 plane
tarizac;ao pacifica da politica. Afinal de contas, com 0 secu
10 XIX, entra-se na pior epoca da guerra, das tarifas adua
neiras, dos protecionismos economicos, das economias na
cionais, 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 pra
ticas 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

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 res
surrelc;ao da ldela unperial com Napoleao. Porque e exata
m~nte este ~ paradoxo hist6rico de Napoleao: se, no tocan
t,: a sua pohtica mterna - 0 que fica patente nas interven
c;oes que ele faz,a no Conselho de Estado e na maneira como
pensava sua pr6pria pnitica governamental" -, Napoleao e,
';lamfestamente, de todo hostiJ aideia de urn Estado de po
IlCla, .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 reconsti
tul-Ia, apesar do silenclO espantoso dos historiadores sobre
esse tema -, a ideia imperial de Napoleao parece ter res
ponclido 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 Im
peno carolingi~"-, era a garantia das liberdades. E 0 Impe
no se opunha a monarquia, naD como urn "a mais" de po
der, mas ao contrano como urn IIa 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 revo
luclOnano q?e acabav~defazer irrupc;ao na Franc;a em 1792
93, e retoma-lo na Idem - entao arcaica - de uma domina
c;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 Se
na a conformac;ao europela do proJeto revolucionario ilimi-
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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. Consls
tia, por certo, ern restabelecer 0 equilibrio europeu, mas, no
fundo, corn dois objetivos diferentes. HaVla 0 obJetivo aus
triaco e 0 objetivo ingles. Qual era 0 objetivo austnaco? POlS
bern era reconstituir urn equilibrio europeu na antiga for
ma ~ dos seculos XVII e XVIII. Fazer que nenhum pais pu
de;se prevalecer na Europa sobre os outros. E a Austria es
tava plenamente ligada a urn projeto c?mo esse, na medlda
ern que, constituida que era de certo numero de Estados dl
ferentes uns dos outros e organiza;>do esses Estados na for
ma do antigo Estado de polfcia, a Austria tinha somente urn
govemo administrativo. Essa pluralidade de Es;ados de po
licia 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 equilibra
dos 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 eu
ropeu 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~ pa
pel 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 Ste
wart Castelreagh (1762-1822), ministro britanico tory dos Neg6cios Es
trangeiros de 1812 a 1822, que teve urn papel essencial no congresso de
Viena, ao conter as ambi~oes cia Russia e da Prussia].

de certo modo a economia europeia pela media<;ao, por in
termedio 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 par
ticular diante, ou no interior, de urn mundo que deve cons
tituir para ela urn mercado. E 0 calculo do equilibrio euro
peu pela [Austria]* nesse mesmo tratado de Viena e total
mente 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, an
tes de passar it analise do liberalismo atual na Alemanha e
na America, resumir urn pouco 0 que eu lhes dizia sobre es
sas caractensticas fundamentals do liberalismo - do libera
lismo 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 libe
ral de govemar, quando e evidente que as coisas que evo
quei 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 econo
mico-polftica do liberalismo em sentido estrito? Se reto
ffiannos as coisas de urn pOlleD mais longe, se as retomar
mos na sua origem, voces verao que 0 que caracteriza essa
nova arte de govemar de que lhes falava e muito mals 0 na
turalismo 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 in
trinseca dos processos economicos do que urna liberdade ju
riclica 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 na
turalismo govemamental que se esbo<;a no meade do secu
10 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 naturalis
mo aparece nitidarnente na concep<;ao fisiocnitica do des
potismo 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 objeti
vos, 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 autorita
rio possivel? De modo algum. 0 que os fisiocratas deduzem
disso tudo e que 0 govemo tern de conhecer esses mecanis
mDS econornicos em sua nahrreza intima complexa. Depois
de conhece-los, deve evidentemente comprometer-se a res
peitar esses mecanismos. Respeitar esses mecanismos naD
quer dizer, contudo, que ele vai providenciar urna annadu
ra juridica que respeite as liberdades individuais e os direi
tos 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 simples
mente pela evidencia da analise economica que ele sabera
respeitar". Ele se limita pela evidencia, nao se limita pela li
berdade dos inclividuos.

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 pra
lIca. Bern, crew que e preclso nos entender clireito. Se fala
mos 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 que
ro 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 hav:a 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 cli
zer,ou simplesmente perguntar-se, se uma monarquia ad
rrumstrallva como, por exemplo, a da Fran<;a nos seculos
XVII e XVIII, com toda~ as suas enonnes maquinarias pesa
das, 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 ins
trumentos -:' porventura tern sentido dizer que essa monar
qUIa adm,rustrativa dava maior ou menor liberdade do que
urn regIme, dlgamos, liberal, mas se atribui como tarefa en
carregar-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 liber
da~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.

.. M. Foucault acrescenta: nao se deve compreender
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Isso nos leva a segunda razao, que e mais fundamen
tal, 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 quantitati
vas, ou amputa~6esmais au menos graves, ocultac;6es mais
ou menos importantes. Nao e urn universal que se particu
larizaria 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 li
berdade nunca e mais que - e ja e muito - uma rela,ao atual
entre governantes e governados, uma rela,ao em que a me
dida 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 consu
midora de liberdade. Econsumidora de liberdade na medi
da 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 pro
priedade, 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 produ
zi-Ia. Eobrigada 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 li
vre", 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.

trazer. Nao e 0 "seja livre" que 0 liberalismo formula. 0 li
beralismo 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 pode
mos 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 libera
lismo, 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". Enecessa
rio, de urn lado, produzir a liberdade, mas esse gesto mes
mo lmphca que, de outro lado, se estabele,am limita,oes,
controles, coer,oes, obriga,oes apoiadas em amea,as, etc.

Temos evidentemente exemplos disso. Epreciso haver
liberdade de comercio, claro, mas como podera ela efetiva
mente se exercer se naD se controla, se naD se limita, se naD
se organiza toda uma serie de coisas, de medidas, de pre
ven,oes, etc. que evitarao os efeitos de hegemonia de urn
pais sabre as Dutros, hegemonia essa que teria precisamen
te por efeito limitar e demarcar a liberdade de comercio? E
o paradoxo que todos os paises europeus e os Estados Uni
dos encontrarao desde 0 infcio do seculo XIX, quando, con
vencidos pelos economistas do lim do seculo XVIII, os go
vernantes vao querer fazer reinar a ordem da liberdade
comercial e encontrarao a hegemonia britanica. E e para sal
vaguardar a liberdade de comercio que os governos ameri
canos, por exemplo, que no entanto tinham se valida desse
problema'" para se revoltar contra a Inglaterra, estabele-

... Manuscrito. M.F.: em rela~aoa

.... Passagem inaudivel na grava~ao: [... Juma rela~ao [...] de consu
molanula~aoda liberdade

...... M. Foucault acrescenta: da liberdade de comercio
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cerao desde 0 inicio do seculo XIX tartfas aduaneiras prote
toras para salvaguardar uma liberdade de comercio que es
taria 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 mer
cado intemo, nao pode haver efeitos monopolisticos. Ne
cessidade de uma legisla<;ao antimonopolio. Liberdade do
mercado de trabalho, mas para tanto tem de haver traba
lhadores, trabalhadores em abundancia, trabalhadores sufi
cientemente competentes e qualificados, trabalhadores que
sejam politicamente desarmados para nao fazer pressao so
bre 0 mercado de trabalho. Temos at uma especie de esti
mulo 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, pre
cisamente, para govemar.

Em 1inhas gerais, pode-se dizer que a liberdade de com
portamento no regime liberal, na art~ liberal de g?vemar,
essa liberdade de comportamento esta lmplicada, e convo
cada, 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 res
peitar, ou se 0 e, 56 0 eparcialment:, 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 con
junto] * de injun<;oes, de problemas de custo que essa fabn
ca<;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.

mente, 0 que se chama de seguran<;a. Ou seja, 0 liberalis
mo, a arte liberal de govemar val se ver obrigada a determi
nar exatamente em que medida e ate que ponto 0 interes
se individual, os diferentes interesses - individuais no que
tem de divergente uns dos outros, evenlualmente de opos
to - nao constiluirao um perigo para 0 interesse de todos.
Problema de seguran<;a: proteger 0 interesse coletivo con
tra 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. Enecessario tambem que a li
berdade 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 peri
go para a empresa e para a produ<;ao. Os acidentes indivi
duals, ludo 0 que pode acontecer na vida de alguem, seja a
doen<;a, seja esta coisa que chega de todo modo, que e a ve
lhice, nao podem constiluir um perigo nem para os indivi
du?s nem para a sociedade. Ern suma, a todos esses impe
rativos - zelar para que a mecanica dos interesses nao pro
voque perigo nem para os individuos nem para a coletivi
d~de - devem corresponder estrategias de seguran<;a que
sao, de certo modo, 0 inverso e a propria condi<;ao do libe
ralismo. ;'-liberdade e:, seg;'ran<;a, 0 jogo liberdade e segu
rant;a - e 1550 que esta no amago dessa nova razao gover
namental cujas caracteristicas gerals eu lhes vinha apontan
do. Liberdade e seguran<;a - e isso que vai animar intema
mente, 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 ex
tema. 0 sudito podia pedir a seu soberano que 0 proteges
se 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 ar
bitrar 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 cole
tividade fiquem 0 menos possivel expostos aos perigos.

Isso, claro, acarreta certo numero de consequencias.
Podemos dizer que, afinal de contas, 0 lema do liberalismo
e #viver perigosamente". "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 portado
res de perigo. E e essa especie de estimulo do perigo que vai
ser, a meu ver, uma das principais implica<;oes do liberalis
mo. Toda uma educa<;ao do perigo, toda uma cultura do pe
rigo aparece de fato no seculo XIX, que e bern diferente da
queles grandes sonhos ou daquelas grandes amea<;as do
Apocalipse, como a peste, a morte, a guerra, de que se nu
tria a imagina<;ao politica e cosmologica da Idade Media,
ainda no seculo XVTI. Desaparecimento dos cavaleiros do
Apocalipse e, inversamente, aparecimento, emergencia, in
vasao dos perigos cotidianos, perigos cotidianos perpetua
mente animados, atualizados, postos portanto em circula
<;ao pelo que poderiamos chamar de cultura politica do pe
rigo no seculo XIX, que tern toda uma serie de aspectos.
Seja, por exemplo, a campanha do irucio do seculo XIX so
bre as caixas econ6micas2Z; voces veem 0 aparecimento da
literatura policial e do interesse jomalistico pelo crime a par
tir do meado do seculo XIX; voces veem todas as campa
nhas relativas it doen<;a e it higiene.Vejam tudo 0 que acon
tece tambem em torno da sexualidade e do medo da dege-

nera<;ao"': degenera<;ao do individuo, da familia, da ra<;a, da
especie humana. Enfim, por toda parte voces veem esse in
centivo 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 procedimen
tos de controle, de pressao, de coer<;ao que vao constituir
como que a contrapartida e 0 contrapeso das liberdades. In
sisti bastante sobre 0 fato de que as tais grandes tecnicas
dlsclphnares que se ocuparn do comportamento dos indivi
duos 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 tam
bern as duas coisas estao perfeitarnente ligadas. E 0 celebre
panoptico, que no inicio da sua vida, quer dizer em 1792
95, Bentham apresentava como devendo ser 0 procedimen
to 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 pro
pna produtiVldade da atiVldade delas", no fim da vida, em
seu projeto de codifica<;ao geral da legisla<;ao inglesa", Ben
tham Val apresenta-lo como devendo ser a formula do go
verno 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 instancia, 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;n
bern, nessa nova arte de govemar, de mecarusmos que tern
par fun~ao produzir, insuflar, ampliar as liberdades, intro
duzir 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 eco
nomica, percebeu-se imediatamente DaD 56 as conseqiien
cias economicas, mas tambem as consequencias politicas
daquela crise economica, e viu-se nelas urn perigo para cer
to 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 produ
zir, numa situa~aoperigosa de desemprego, malS hberdade:
liberdade de trabalho, liberdade de consumo, hberdade po
litica, etc. A que pre~o? Ao pre~o, pre.cisamente, de toda
uma serie de interven~6es, de interven~oesartificlals, de m
terven<,;oes voluntaristas, de intervenc;6es economicas dire
tas 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~asde urn novo despotismo. Naquele caso, as hberda
des democraticas so faram garantidas por urn mtervenclO
nismo economico que e denunciado como uma a"mea~a

para as liberdades. De modo que chegamos, se voces qUl
serem - e este tambem e urn ponto que convem reter -,
a ideia de que essa arte liberal de governar introduz, fi
nalmente, por si mesma, ou e vitima, de dentro, [do] * que

.. M.F.: pelo

poderiamos chamar de crises de govemamentalidade. Sao
crises que podem se dever, por exemplo, ao aumento do
custo economico do exercicio das liberdadesVejam, por exem
plo, 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 in
fla~ao dos mecanismos compensatorios da liberdade. Ou
seja, para 0 exercicio de certas liberdades, como por exem
plo a liberdade de mercado e a legisla~ao antimonopolista,
pode haver a forma~ao de urn jugo legislativo que sera ex
perimentado 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 liber
dade, produzam na verdade efeitos destrutivos que preva
lecem ate mesmo sobre 0 que produzem. E, digamos assim,
o equivoco de todos esses dispositivos que poderiamos cha
mar de "liberogenos"*, de todos esses dispositivos destina
dos 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, tenta
ram propor formulas economicas e politicas que garantam
os Estados contra 0 comunismo, 0 socialismo, 0 nacional
sOcialismo, 0 fascismo, esses mecanismos, garantias de Ii
berdade, instalados para produzir esse "a mais" de liberda
de ou para reagir as amea~as que pesavam sobre essa liber-

>I- Entre aspas no manuscrito.



dade, foram todos da ordem da intervenc;ao economica, isto
e, da subjugac;ao ou, em todo caso, da intervenc;ao coerciti
va no dominio da pr<itica economica. Tanto os liberais ale
maes da Fscola de Friburgo, a partir de 1927-3(}'", quanto os li
herais 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 se
ria 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 manifes
tas 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
Keynesn, em toma da polftica economica intervencionista
que foi elaborada entre os anos 1930 e 1960, imediatamen
te antes da guerra, imediatamente depois, todas essas inter
ven,6es levaram a algo que podemos chamar de crise do li
beralismo, 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 ime
diatamente depois da guerra, formulados atualmente nos
Estados Unidos.

Para resumir, ou para conduir, gostaria de dizer 0 se
guinte: se e verdade que 0 mundo contemporaneo, enfim,
o mundo modemo desde 0 seculo XVIII, tem sido incessan
temente 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 ca
pitalismo? 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

>I- M. Foucault acrescenta: ou se tornou consciencia
>1->1- M.F.: procurar

capitalismo na esfera da politica. As crises do liberalismo,
voces vao encontra-las ligadas as crises da economia do ca
pitalisr;'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 es
sas crises Sao geradas, como essas crises trazem reac;6es,
como essas crises provocam rearranjos, tudo isso nao e di
retamente dedutivel das crises do capitalismo. Ea 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 se
culo XVIII.

E0 que procurarei fazer este ano, considerando de cer
to modo as coisas retrospectivamente, ista e, a partir da ma
neira como, no decorrer desses mnta ultimos anos, se colo
caram* e se formularam os elementos dessa crise do dispo
SltivO de govemamentalidade, e [procurandol** encontrar
na hist6ria do seculo XIX alguns dos elementos que permi
tam esclarecer a maneira como atualmente eexperimenta
da, vivida, praticada, formulada a crise do dispositivo de go
vemamentalidade.
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NOTAS

1. Cf. Securite, TetTitoire, Population, op. cit., aula de 22 de mar
,0 de 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 or
dimlrio, 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 proble
ma cia "propon;ao das Ultimas ou das primeiras partidas": Unum
jogo de n partidas, que regra permite determinar a frar;ao do di
nheiro 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 proba
bilites, Paris, PUP, "Philosophies", 1995, p. 88). Cf. Blaise Pascal,
Lettres aFermat de 29 de julho e de 24 de agosto de 1654, in Oeu
vres completes, ed. L. Lafuma, Paris, Le Seuil, 1963, pp. 43-9.

4. 1. Kant, Zum ewigen Frieden, Konigsberg, Friedrich Nicolo
vius, 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 perpetuel
Ie", trad. cit., pp. 35-48.

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 Ocea
no 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 inutiliza
dos, 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.: /I [A terceira disposi<;ao provis6ria da natureza consis
tel em terobrigado [os homens] [...1a contrairrela<;oes mais ou me
nos legais." M. Foucault cala sobre 0 meio pelo qual, de acordo com
Kant, ela alcan<;ou seus fins (tanto a popula<;ao das regioes in6spi
tas 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 se

para<;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 as
mcia ou pela violencia sob a sua domina<;aol assim tambem a na
tureza 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 eincompa
tivel com a guerra e mais cedo ou mais tarde se apodera de cada
povo. I

'

13. Ibid., p. 43: "[...] [a natureza] proporciona a garantia de
que 0 que 0 homem deveria realizar de acordo com as leis da liber
dade mas nao realiza, ele certamente realizara sem que a sua liberda
de 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
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 estabe
Ieeer uma paz duradoura depois das guerras napole6nicas e de
refazer 0 mapa politico da Europa. Cf. Ch. K. Webster, The Con
gress ofVienna: 1814-1815, Londres-NovaYork, H. Milford, Ox
ford 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, no
tes 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 fonetion
nement du Conseil d'Etat napoleonien", Bibliotheque de l'uni
versite 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 Esta
do 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 en
tre 0 exercicio monarquico e rirual da soberania e 0 exercicio hie
rarquico e permanente da disciplina indefinida" (p. 219; ver a ci
ta,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 Fran
ce, 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, Pa
ris, Editions Sociales, 1975, p. 194).

19. Klemenz Wenzel Nepomuk Lotar, principe de Metter
nich-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.

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 reme
dio preventivo para a imprevidencia das classes inferiores, foi fun
dada em Paris em 1818. Cf. R. Castel, Les Metamorphoses de la ques
tion 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 dis
dplinares 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 se
guranc;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 peniten
daria, 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 ofestablis
hment, in which persons ofany description are to be kept under inspec
tion; and in particular to penitentiary-houses, prisons, houses of in
dustry, work-houses, poor-houses, manufactories, mad-houses, lazaret
tos, 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. Sis
sung 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, Memoi
re 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 pro
priamente de uma cod.ifica~ao cia legislar;ao inglesa. Enesse livra,
de fata, cuja genese remonta aos anos 1820 (d. Codification Propo
sal, Addressed to All Nations Professing Liberal Opinions, Londres, j.
M'Creery, 1822), cujo primeiro volume foi publicado em 1830
(Constitutional Code for Use ofAll Nations and Governments Profes
sing Liberal Opinions, Londres, R. Heward), que Bentham desen
volveu sua teoria do govemo liberaL

27. A frase, ao que parece, nao ede Bentham, mas traduz a
interpreta<;ao bastante livre que Foucault cia do pensamento eco
nomico-politico de Bentham depois de 1811 (data do fracasso do
projeto panopticon). Parece que Foucault faz urn atalho entre a dis
tinC;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 ins
pec;ao, ista e, de vigilancia, aplicado ao governo. No Constitutional
Code, entretanto, 0 proprio govemo eobjeto 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 to
davia com os sponte acta definidos no texto de 1801-1804 (d. su
pra, 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 apresidenda dos Estados Unidos em
novembro de 1932.

29. M. Foucault: "Tricontinental". Fundada em 1973, a Trila
teral 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-

nas, em face dos novos desafios do fun do seculo. Jei a "Triconti
nental" e0 nome da conferenda reunida par Fidel Castro em Ha
vana, 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 fe
vererro 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.
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AULA DE 31 DE JANEIRO DE 1979

A Jobia do Estado. - Questoes de metoda: sentidos e irnpli
CQfoes 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 neoli
beralismo americana. - a neoliberalismo alerniio (I). - Seu con
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 du
plo significado: (a) 0 respeito aliberdade economica como eondi
pia da representatividade politirn do Estado; (b) a institui¢o da
liberdade econ6mica como estopim para aformafiio de uma 50

berania politica. - Caracteristica fundamental da governamen
talidade alema contemporanea: a liberdade economica, fonte de
Iegitimidadejundica ede consenso politico. - 0 crescimento eco
nomico, 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 ea au
sencia de racionalidade governamentaI socialista.

Todos voces, eclaro, conhecem Berenson, 0 historiador
da artel. Ele ja era quase centemirio, ou seja, nao demoraria
muito a morrer, quando disse algo assim: "Deus sabe quan
to 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 te
mos ai, no estado mais puro, mais decantado, a expressao
de uma fobia do Estado cujo acoplamento com 0 medo da
bomba atomica ecertamente urn dos trac;os mais constan
tes. 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 neces
sariamente 0 Estado - temos ai toda uma temMica que vo
ces 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 contempo
raneos e, com certeza, se DutriU ern muitas fantes desde
ha rnuitfssimo tempo, sejam elas a experi€mcia sovietica
desde os anos 1920, a experiencia alema do nazismo, a pla
nifica~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, des
de 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 fun
do. Seria preciso fazer toda uma historia politica do exilio
ou toda uma historia do exJ1io politico, com os efeitos ideo
logicos, 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 se
culo 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 di
reto 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 tira
nia, do arbitrio - tudo isso manifestava, na segunda meta
de 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, gos
taria de retomar esse problema do Estado, ou da questao do
Estado, ou da fobia do Estado, a partir da analise dessa go
vemamentalidade de que ja lhes falei.

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 teo
ria do Estado, assim como podemos e devemos renunciar a
urn almo~o indigesto. Quero dizer 0 seguinte: 0 que signi
fica 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, respon
derei: 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~aode
uma medicina clinica, quer se trate da integra~ao dos me
canismos e das tecnologias disciplinares no interior do sis
tema 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 pro
curei 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 re
nunciar a fazer uma teoria do Estado quiser dizer nao pro
curar 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 delin
qiie~te~, etc., numa sociedade como a nossa, ent.3.o respon
derel: 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. Epreciso renunciar a tal analise, primeiro,
simplesmente porque a historia nao euma ciencia deduti
va, segundo, por outra razao mais importante, sem duvida,
e mais grave: eque 0 Estado nao tern essencia. 0 Estado
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naO e urn universal, 0 Estado nao eem si uma fonte auto
noma de poder. a Estado nada mais e que 0 efeito, 0 per
fil, 0 recorte movel de uma perpetua estatiza,ao, ou de per
petuas estatiza,6es, de transa,6es incessantes que modifi
cam, que deslocam, que subvertem, que fazem deslizar in
sidiosamente, 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 autorida
des 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 govemamentali
dades multiplas. E por isso que eu me proponho analisar
essa anglistia do Estado, essa fobia do Estado, que me pa
rece urn dos tra,os caracteristicos de certas tematicas cor
rentes 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 proble
ma 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 pro
grama no momento atual. Eu Ihes havia indicado algumas
das que me parecem ser as caracteristicas de certo modo pri
meiras 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 ma
neira como se programa a govemamentalidade liberal atual
mente, de tentar identificar e esclarecer certo numero de
problemas que foram recorrentes do seculo XVIII ao seculo

XX. Se voces quiserem e reservando-me 0 direito de fazer
mudan,as - porque, como voces sabem, sou como 0 lagos
tim, ando de lade -, creio, espero, pode ser que estude su
cessivamente 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 pro
blema da biopolitica e ao problema da vida. Lei e ordem, Es
tado 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 an
coragem alema, que se prende a Republica de Weimar, a
crise de 29, ao desenvolvimento do nazismo, acritica do na
zismo e, enfim, areconstru,ao do pos-guerra. a outro pon
to de ancoragem e a ancoragem americana, isto e, urn neo
liberalismo que se refere apolitica do New Deal, acritica da
politica de Roosevelt" e vai se desenvolver e se organizar,
principalmente depois da guerra, contra 0 intervencionis
mo federal, depois contra os programas de assistencia e ou
tros programas que foram implantados pelas administra
,6es, democratas principalmente,Truman', Kennedy', John
son", 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 Key
nes, 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 planifica
t:;ao, 0 intervencionisrno de Estado, 0 intervencionismo sa
bre as quantidades globais, justamente, a que Keynes dava
tanta importancia te6rica e, sobretudo, pra:tica; e, enfim, en
tre essas duas formas de neoliberalismo, toda uma serie de
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pessoas, personagens, teorias, livros que circularam, os prin
cipais ligados, grosso modo, aescola austriaca, ao neomar
ginalismo 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 govema
mentalidade, 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 [em
brando, tenho ate vergonha, coisas arquiconhecidas - e, em
toda a Europa, 0 reinado quase inconteste de politicas eco
nomicas comandadas por uma serie de exigencias bem co
nhecidas.

Primeiro, a exigencia de reconstru\ao, isto e, reconver
sao de uma economia de guerra numa economia de paz, re
constitui~ao de urn potencial economico destruido, integra
~ao tambem de novos dados tecnol6gicos que puderam apa
recer 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 po
litica americana e pela existencia do plano Marshall", que
irnplicava na pratica - salvo, precisamente, os casos da Ale
manha 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 in
dispensaveis para evitar que se repetisse 0 que acabava de
acontecer, a saber, 0 fascismo e 0 nazismo na Europa, exi
gencias que foram forrnuladas na Fran~a pelo CNR".

Essas tres exigencias - reconstru~ao, planifica~ao e, gros
so modo, digamos assirn, socializa~ao e objetivos sociais -,

tudo isso implicando uma politica de interven~ao, de inter
ven~ao na aloca~aode recursos, no equilibrio dos pre~os, no
mvel de poupan~a, nas op~oes de investimento, e uma po
litica de pleno emprego... Enfim, mais uma vez me descul
pem por todas essas banalidades, esta-se em plena politica
keynesiana. Ora, 0 Conselho Cientifico, que havia sido for
mado junto da adrninistra~ao alema da economia", adminis
tra\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, as
sim 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."" Reso
lu~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 se
guinte conseqiiencia: pede-se a libera~ao imediata dos pre
~os a fim [de se aproximarem dos]* pre~os mundiais. Gros
so modo, se preferirem, principio da liberdade de pre~os e
pedido de libera~ao irnediata. Estamos numa ordem de de
cisoes, ou em todo caso de reivindica~oes, ja que 0 Conse
Iho 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, por
que 0 havia reunido ao seu redor, mas pela administra~ao

economica da bizona, em todo caso pela parte alema da ad
ministra~ao economica da bizona - faz na assembleia de
Frankfurt''' um discurso em que retoma as conclusoes des
se 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

J
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to niimero de considera,6es importantes. Ele diz a seguin
te: 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 responsabilida
de 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 princi
pia 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 li
mites da estatiza,ao deveriam ser fixados e as rela,6es en
tre 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 eco
nomicas feitas naquela epoca e que, apesar do ambiente di
rigista, intervencionista e keynesiano de toda a Europa, en
contraram espa,o. Ou seja, a que aconteceu na Belgica,
onde efetivamente tambem se escolheu uma politica libe
ral, a que aconteceu em parte tambem na Itol.lia, onde, sob
a impulso de Luigi Einaudi", que era naquele momenta di
retor do Banco da Italia, certo numero de medidas liberais
haviam sido tomadas - mas na Belgica e na Italia foram in
terven,6es propriamente economicas. Havia alga bem dife
rente no discurso de Erhard e na op,ao que ele propos na
quele momenta. Tratava-se, a proprio texto diz, da legitimi
dade 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,

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 Es
tado 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
desoberama. DIZ que perde seus direitos de representa
tlVldade.Ou seJa, urn Estado que viola as liberdades fun
damental~, as direitos essenciais dos cidadaos, ja nao ere
presentab;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 pre
C1sa~ente :nolava todos esses dlreltos, naD havia sido, naD
podIa ~~r VIsta retrospectivamente como naD tendo exerci
do legJtimamente asua soberania, isto e, em linhas gerais
q'!e as or~ens, ~s leIS, as regulamentos impastos aos cida
daos alemaes nao estao ~nvalidados e, com isso, nao se pode
responsabJ1lZar as alemaes pelo que foi feito no ambito le
g;slabvo au reg;liamentar do nazismo, mas em compensa
,ao ele fOJ e esta retrospectivamente privado dos seus direi
tos 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 nazis
rna esta presente nessa frase.

Mas ha [tambem] urn ~entido ao mesmo tempo mais
amplo, malS global e tambem malS sofisticado. Na verda
de, 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 se
gumte, crelQ,eu. No fundo, diz Erhard, no estado atual das
cOJsas - ~sto e, em 1948, antes de a Estado alemao ter sido re
constituldo, de as Estados alemaes terem sido constituidos-,
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naG eevidentemente passivel reivindicar, para uma Alema
nha que nao esta reconstituida e para urn Estado alemao a
reconstituir, direitos historicos que foram cassados pela
propria historia. Nao e possivel reivindicar uma legitimida
de jurfdica na medida em que nao ha aparelho, nao ha con
senso, nao ha vontade coletiva que possa manifestar-se
numa situac;ao em que a A1emanha, por urn lado, esta divi
dida 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 institucio
nal, cuja natureza ou origem pouco importam, uma mol
dura institucional X. Suponhamos que essa moldura insti
tuciana! X tenha por fun~ao, nao, eclaro, exercer a sobera
nia, ja que, precisamente, nada pode fundar, no estado
atual das coisas, urn poder jurfdico de coerc;ao, mas sim
plesmente assegurar a liberdade. Portanto, nao coagir, mas
simplesmente criar urn espac;o de liberdade, assegurar uma
liberdade e assegura-la precisamente no dominio econo
mico. Suponhamos agora que, nessa instituic;ao Xcuja fun
<;03.0 DaD e exercer soberanamente 0 poder de coagir, mas
simplesmente estabelecer urn espac;o de liberdade, supo
nhamos que alguns individuos, num numero qualquer, acei
tern 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 indivi
duos 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 signifi
car a adesao a essa moldura, vai significar 0 consentimen
to 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,

como urn gatilho para a formac;ao de uma soberania politi
ca. Oaro, a essa frase aparentemente banal de Ludwig
Erhard eu acrescento toda uma serie de significados que es
tao implicitos e 56 mais tarde adquirirao seu valor e seu efei
to. 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, enecessa
ria retornar essa ideia e a formulac;ao dessa ideia no contex
to preciso em que a vemos surgir, e com isso reconhecere
mos facilmente uma artimanha tatica e estrategica. Tratava
se 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 ameri
canos e aEuropa, pois, garantindo a liberdade economica a
A1emanha, aA1emanha que estava se reconstituindo - e
antes de qualquer aparelho estatal -, garantia-se aos ame
ricanos 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 Oci
dental como a Oriental, garantindo que 0 embriao institu
cional que estava se formando nao apresentava em absolu
to os mesmos perigos do Estado forte ou do Estado totali
tario 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 alu
sao era algo que finalmente viria a ser, fora inclusive do
contexto e da situac;ao imediata de 1948, uma das caracte
risticas 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 atiVlda
de da na<;iio. Niio se deve considerar que a boa gestiio eco
nomica 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 preclsa
mente funcionar essa economia. A econonua produz legIti
midade para 0 Estado, que e seu avalista. Em outras pa
lavras - 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 ecria
dora de direito publico. Temos perpetuamente, na Alema
nha contempOIEmea, urn circuita que vai da in~titu~<;a~ eco
nomica ao Estado; e embora, claro, exista urn CIICUlto mver
so, que vai do Estado ainstitui<;ao economica, ,n~o se ~e~e
esquecer que 0 primeiro elemento dessa espeCle de slfao
esta na institui<;iio economica. Genese, genealogIa perma
nente do Estado a partir da institui<;iio economica~ E ~uan

do digo isso creio que ainda niio basta, porqu~ nao e al'e
nas 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 econo
mica, 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 carac
teristicas essenciais sobre as quais sera necessario refletir e cuja progra
mac;ao me parece ser [uma das caracteristicas] fundamentais desse neo
liberalismo alemao

agentes no interior, dentro desses processos economicos.
Agentes como investidores, agentes como operanos, agen
tes como empresarios, agentes como sindicatos. Todos es
ses parceiros da economia, na medida mesma ern que acei
tarn esse jogo economico da liberdade, produzem urn con
senso que eurn 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 fa
lar 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, sime
tricamente 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 Ale
manha 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 Alema
nha do seculo XX, niio e 0 enriquecimento de urn individuo
que vai ser 0 sinal arbitrario da sua elei<;iio por Deus, e 0 en
riquecirnento 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 meca
nismos e justifica~6es de poder. 0 mercado livre, economi
camente livre, liga politicamente e manifesta vinculos poli
ticos. Urn Deutschmark salido, uma taxa de crescimento sa
tisfataria, 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 Esta
do 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 histo
ria 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 economi
ca 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 "ra
dicalmente" 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 tarde27

• Direi unicamente, para fazer umas simetrias
urn tanto artificiais, que temos ai 0 contrmo de urn Estado

comercial fechado. Temos urna abertura comercial estati
zante. Sera esse 0 primeiro exemplo de Estado economico,
raclicalmente economico, da histaria? Seria 0 caso de per
guntar aos historiadores, que compreendem a histaria mui
to 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 mes
mo 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 Tur
got, pelos economistas do s.oculo XVIII, cujo problema era
exatamente inverso, pois no s.oculo XVIII eles tinham a se
guinte tarefa a resolver: tomemos urn Estado que existe, to
memos 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 espa,0 para 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?

Eis, creio, como podemos comentar - mais uma vez car
regando 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 relativamen
te lenta, alias. Em [19]52, liberac;ao dos prec;os do carvao e
da eletricidade, que sera, creio eu, uma das ultimas libera
C;Des de prec;o que houve na Alemanha. E e somente em
[19]53 que, agora para 0 comercio exterior, ha uma libera
c;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 explicitamen
te pelos americanos por motivos de que lhes falarei daqui a
pouco, havia suscitado muita desconfianc;a de parte dos ou
tros 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 ti
nham sido tomadas e estes ja haviam comec;ado a subir. as
socialistas alemaes pedem a destituic;ao de Erhard em agos
to de 1948. Em novembro de 1948, greve geral contra a po
litica economica de Erhard e pela volta a uma economia di
rigida. Fracasso da greve e estabilizac;ao dos prec;os em de
zembro 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. Pri
meiro, 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 so
cial, 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 planis
mo". Pode-se dizer que essa frase e totalmente hipocrita OU

joga ingenuarnente COm muitas ambigiiidades porque, na
verdade, ao dlZer que a ordem liberal constituia uma alter
nativa 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 preten
dia, 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 repre
sentatiVldade slI:,dlcal, de urn lado, suas origens, sua ideo
10gla 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 con
gresso ~e Bad Durkheim ainda em 1949, 0 Partido Socialis
t~ alemao reconhece a validade historica e politica do prin
ClplO 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-democra
cia alema, primeiro, renuncia ao principia da passagem a
socializa~iio dos meios de produ~iio; segundo e correlati
vamente, 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, tercei
ro, 0 congresso de Bad Godesberg aprova 0 principio de
uma economia de mercado onde quer que - aqui tambem
restric;ao -, onde quer que IIreinem as condi<;6es de uma
verdadeira concorrencia"4~.

Evidentemente, para quem pensa em termos marxis
tas, 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, here
sias, trai~oes, como voces preferirem - da luta de classes, da
apropria~iiosocial dos meios de produ~iio, etc. 0 importan
te sao as abandonos, 0 resto, as vagas restrir;6es do tipo IIe
preciso visar uma ordem social equitativa, realizar as condi
<;6es de uma verdadeira concorrencia", tudo issa, na pers
pectiva, mais uma vez, de urn marxismo que fundone a
partir da sua propria ortodoxia, aparece apenas como hipo
crisia. Mas, para quem Olive essas mesmas frases com au
tros ouvidos ou a partir de outro background teorico, essas
palavras - 1/ ordern social equitativa", 1/ condi<;ao de uma
verdadeira concorrencia economica" - ecoam de maneira
bern diferente porque indicam (e isso emais uma coisa que
gostaria de lhes explicar a proxima vez) a adesiio a todo urn
conjunto doutrinal e programatico que niio e simplesmen
te uma teoria economica sobre a eficacia e a utilidade da li
berdade do mercado. Adesiio a algo que e urn tipo de go-

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 te
se;, 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 tradi
cional de urn partido socialista que [aceitava], por urn lado,
o regune dito democrata liberal- isto e, 0 sistema do Esta
d~, ,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 va
ler 0 Jogo fundamental das liberdades essenciais, a de sim
plesmez;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-econo
nuco 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 moldu
ra 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 eco
nom!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 eco
nor~uco t<:talmente diferente poderia se integrar a esse jogo
pohtico, Ja que os dados haviam sido de certo modo inver
tid~s e 0 economico e que era radical em rela~iio ao Estado
e nao 0 Estado que era primeiro como moldura historico
juridica nesta ou naquela op~iio economica? Por conse-
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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 neolibe
ralismo. De modo que 0 congresso de Bad Godesberg, 0 ce
lebre congresso da renuncia absoluta aos temas mais tram
cionais 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 simples
mente uma trai~ao, a naD ser que seja uma trai\,ao em ter
mos historicos gerais, se voces quiserem - a aceita<;ao do
que ja estava funcionando como consenso economico-po
litico do liberalismo alemao. Tratava-se nao tanto de renun
ciar 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 somen
te mais um passo a dar a ruptura com 0 modelo Ingles e
com todas as referencias aeconomia keynesiana. A coisa e
feita por Karl Schiller, de novo ele, em 1963, pois ele entao
abandona ate a formula "concorrencia tanto quanta passi
vel 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 libe
ral". E entio pronto. A social-democracia entrou inteira
mente 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 govemamentalida
de neoliberal definida desde 1948 par Ludwig Erhard, ou
pelo menos por seus celebres conselheiros, de que procura
rei lhes falar um pouco mais a proxima vez. Podemos ten
tar 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

partido socialista alemao se via metido desde 1948. Costu
ma-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 ul
timos anos, se govemaram razoavelmente bern sem teoria
d? Estado. Ou melhor, a Ultima das teorias do Estado voces
vaG encontrar em Hobbes47

, 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 moda
hdades e dos objetivos da a<;ao govemarnental. 0 socialis
rno tem ;lU, em todo caso, prop6e uma racionalidade histo
nca. ,:"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, prin
clp~lmenteVo~ 1!ises49

, naqueles anos, existir uma racio
nalidade ;conomlca do socialismo. Houve quem respon
desse; ahas, voltaremos a esse,ponto. Digamos que 0 pro
blem,,: da raclOnalidade economica do socialismo e uma
ques~ao que se podediscutir. Er;: todo caso, 0 socialismo se
propoe uma raclOnalldade economica do mesmo modo que



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

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 histo
rica, racionalidade economica, racionalidade administrati
va: 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. racio
nalidade govemamental do socialismo. 0 socialismo, na
verdade, como a historia mostrou, so pode ser posto em
pnitica se vinculado a diversos tipos de govemamentalida
de. Govemamentalidade liberal e, nesse momento, 0 socia
lismo e suas formas de radonalidade desempenham 0 pa
pel de contrapeso, de corretivo, de paliativo a perigos inter
nos. 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 Es
tado 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 in
tema de um aparelho administrativo. Talvez haja alnda ou
tras 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 an
gulo e dizer 0 seguinte: quando se cruza a fronteira que se-

... M.E: nilo me lembro rnais como ele se chama, bern, pOlleo
importa

>t* M. Foucault repete: Onde esta. 0 verdadeiro socialismo?
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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 esquer
da? Esta deste lado, esta daquele? Onde esta 0 verdadeiro
socialismo?** Mas a pergunta "onde esta 0 verdadeiro so
cialismo?" acaso tem sentido? Sera que, no fundo, nao se
ria 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 govemamenta
lidade. 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 ve
nenosos.

Mas sera que se pergunta ao liberalismo 0 que sempre
se pergunta dentro do socialismo e a proposito dele: verda
delro ou falso? Um liberalismo nao tem de ser verdadeiro
nem falso. A um liberalismo pergunta-se se epuro, se era
dical, se e conseqtiente, se emitigado, etc. Ou seja, pergunta
se 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 govema
mentalidade. Creio que se, ao contralio, esta-se tao forte
mente inclinado a fazer ao socialismo esta pergunta indis
creta sobre a verdade que nunca se faz ao liberalismo, "voce
everdadeiro ou falso?", e justamente porque falta ao socia
lismo uma racionalidade govemamental inmnseca e subs
titui-se essa [falta de] racionalidade govemamental, que e
essencial nele e, creio, ate hoje nao superada, substitui-se

NASCIMENTO DA BIOPOmlCA124



126 NASCIMENTO DA BIOPOLITICA
AULA DE 31 DE JANEIRO DE 1979 127

L

esse problema da razao govemamental intema pela rela
,ao de conformidade a urn texto. E e essa rela,ao de con
formidade a urn texto ou a uma serie de textos que e en
carregada 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 limi
tes das suas possibilidades e da sua eventual a,ao, quan
do 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, propor
cional alacuna constituida pela falta de uma arte socialis
ta de govemar. Sob todo socialismo real, a todo socialismo
posto em pnl.tica numa politica, deve-se perguntar por
tanto, 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 simplesmen
te, e sempre the perguntar: qual e essa governamentalida
de 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 de
moos 0 ressentimento, fa<;amos, se preferirem, a pergunta
de uma maneira mais generica, mais voltada para 0 futu
ro, que seria esta: qual poderia ser a govemamentalidade
adequada ao socialismo? Existe uma governamentalida
de adequada ao socialismo? Que govemamentalidade e
possivel como governamentalidade estritamente, intrinse
camente, autonomarnente socialista? Em todo caso, saiba
mos apenas que, se ha uma governamentalidade efetiva
mente socialista, ela nao esta oculta no interior do socia
lismo e dos seus textos. Nao se pode deduzi-la deles. E
preciso inventa_laSJ *.

,. M. Foucault acrescenta no manuscrito: "0 socialismo nao ea 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 jun
tos. Donde sua possibilidade de simbiose malsucedida."

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 se
guint~ ~ sua det;0~a, ainda que a existencia, a pressao, as
estrateglas pOSSlvelS definidas por essa situa<;ao tenham
sldo absolutamente determinantes. Ediferente de urn cil
culo 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 ana
lise, 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 per
gunta ao Estado que liberdade VOce vai dar a economia
mas pergunta_aeconomia: 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 ape
nas 0 bastante. Logo, mercado livre.

. Fazer a jurisdicidade do Estado sair da veridir;ao do mercado: eesse
o ffillagre alemao.

(~. 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 eco
n6mico 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.

perava que possibilitasse a unidade alema (contra a Austria), revelou-se
servir de fato aInglaterra. Percebeu-se que MO se podia fazer a unidade se
nao por meio de uma politica revolucionaria e que a economia devia se ins
crever na moldura nacionalista. List: National 6knnomie.

[p. 24] N.B. 0 nacionalismo econcebido enta~ unicamente como urn
instrumento -7 a era futura do liberalismo

- E a partir de 70 [que] (ms.: onde] 0 liberalismo econ6mico / econo
mia 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 eco
nomia nunca constitui mais que wna dimensao em configura<;6es hist6ri
cas sucessivas.

- Enfim, depois de 18, 0 liberalismo e rejeitado
- pelo prolongamento de uma economia de guerra e dos seus meto-

dos 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 so

cialismo. Ja houvera tentativas de Ievanta-Io (Lujo Brentano). Havia tam
bern instrumentos te6ricos (austriacos). Mas 0 que e interessante eque a Es
cola de Friburgo roo desenvolveu simplesmente wna teoria economica,
nem mesmo uma doutrina. Ela repensou toda a relac;ao economia e politi
ca, toda a arte de governar. E por wn born motivo: eque ela teve de se en
galfinhar 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 libera
lismo... (jim do ms.)

NOTAS

1. Bernard Berenson (1865-1959), colecionador, perito e cnti
co de arte americana de origem lituana, especialista na pintura da
Renascen.;a italiana. Autor de: The Italian Painters ofthe Renaissan
ce, Londres, Phaidon Press, 1953; Drawings of the Florentine Pain
ters, Chicago, University of Chicago Press, 1970; e de urn liVIO de
memorias, Sketch for a Self-Portrait, NovaYork, Pantheon, 1949.

2. A cita.;ao, como M. Foucault precisa, tern urn carMer bern
livre. 0 manuscrito traz simplesmente: "Berenson: destrui.;ao ato
mica, 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, con
di~ao de inteligibilidade do terceiro ponto ("56 depois que souber
mos 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, sen
do 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 Uni

dos de 1945 a 1953.
8. john F. Kennedy (1917-1963), presidente dos Estados Uni

dos 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-NovaYork, Harcourt, Brace
& Co., 1930, e principalmente de The General Theory of Emplay
ment, Interest and Money, Londres, Macmillan & Co., 1936 / Theo
ne generale de l'emploi, de ['interet et de la mannaie, tract. fro de J. de
Largentaye, Paris, Payot, 1942. Nessa obra, cuja publica<;ao marca
uma data essencial na hist6ria do pensamento economico ("revo
lw;ao keynesiana"), Keynes, enfrentando a problematica do su
bemprego 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 margi
nal do capital e pela taxa de juros demasiado elevada, que acarre
tava uma queda dos investimentos. Essa analise levou-o a preco
nizar 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 in
tera~ao entre pre~os e salanos, devia ser assim substituida por
uma visao "macroeconomica" baseada nas rela~6es entre agrega
dos, 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 subgoverna
dor 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 po
litica 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 Al
tos Estudos Intemacionais em Genebra, parte para NovaYork em

1940. Ensina como "visiting professor" na Universidade de Nova
York, de 1945 a 1973. Obras principais: Die Gemeinwirtschaft, Un
tersuchungen uber den Sozialismus, lena, G. Fischer, 1922 / Le SOCla
lisme. Etude economique et sociologique, trad. do alemao para 0 fro por
P. Basher, A. Terrasse e F. Terrasse, prefacio de F. Perroux, Paris, Li
brairie de Medicis, 1938, em que demonstra que, H na ausencia de
urn mercado para os fatares de produ~aa,estes naa padiam ser ra
cionalmente 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, Pa
ris, PUF, "Libre <'change", 1989, p. 161); Liberalismus, lena, G. Fis
cher, 1927; Nationalokonomie, Theorie des Handelns und Wirtschaf
tens, s.1., Editions Union, 1940; Human Action: A treatise on econo
mics, Yale University Press, 1949; 3~ ed. revista e corrigida, Chica
go, 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 F

A. Kunz, L'Experience neo-liberale allemande dans Ie contexte interna
tional des idees, tese de doutorado em ciencias politicas, Universi
dade de Genebra, Lausanne, lmprimerie centrale, 1962, e sobretu
do F. Bilger, La Pensee economique liberale de l'Allemagne contempo
raine, 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 movi
mentos 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 di
versos agrupamentos que compunham 0 CNR, continha urn pro
grama social e economico ousado. Entre outras refonnas, ela re
clamava 'urn plano completo de seguridade social, visando asse
gurar a todos os cidadaos os meios de existencia, no caso em que
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sejam incapazes de abte-Ios pelo trabalho, com gestao por par
te dos representantes dos interessados e do Estado'" (H. G. Ga
lant, 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 so
cial de 1945.

16. Conslituido em 19 de dezembro de 1947, esse Conselho
Cientifico (wissenschaftliche Beirat) era composto metade por re
presentantes da Escola de Friburgo (IN. Eucken, F. Bohm, A. Miil
ler-Armack, L. Miksch, A. Lampe, O.Veit...), metade por represen
tantes das doutrinas crista-social, como 0 jesuita O. von Nell
Breuning, e socialista, como K. Schiller, G. Weisser, H. Peter.

17. Citado por F. Bilger, La Pensee economique liberale de I'Alle
magne 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 reina
do de Luis XVI, Turgot, em conformidade com .a doutrina dos ec,o
nomistas 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). Poi
tiers, Impr. du Poitou, 1925; reed. PUP, 1950). Cf. F. Bilger, ap. Clt.,
p. 215: "[...] ainda que Erhard nao tenha sido urn homem de par
tido, 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 Comer
cio de Nuremberg,. manteve-se distante do nazismo durante 0 III
Reich e se consagrou as suas pesquisas economicas. Dirigiu a ad
ministrac;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 pro
gressao do bem-estar). Foi escolhido ministro da Economia por
Adenauer em 1951 e econsiderado 0 pai do "milagre economico
(Wirtschaftswunder) alemao". Cf. J. Fran,ois-Poncet, La Palitique

economique de I'Allemagne occidentale, ap. cit., pp. 74-5. Sobre seus
conselheiros neoliberais, ef. N. Pietri, L'Allemagne de I'Ouest (1945
1969), 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, prefa
cio de J. Rueff, Paris, PIon, "Tribune libre", 1959; e Deutsche Wirt
schajtspalitik, der Weg der sanalen Marktwirtschajt, Frankfurt, Knapp,
1962/ Une palitique de I'abandance (coletanea de arligos e discur
505,1945-1962), trad. fro L. Mozere, Paris, R. Laffont, 1963.

20. A decima quarta reuniao plenana do Conselho Economi
co foi realizada em 21 de abril, e nao 28, como diz Foucault, a par
tir 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 Frank
furt/Main. Discurso reproduzido in L. Erhard, Deutsche Wirtschafts
palitik, op. cit., e in W. StUtzel et al., org. Grundtexte zur Sanalen
Marktwirtschaft· Zeugnisse aus zweihundert Jahren ordnungspolitis
cher Diskussion, Bonn-Stuttgart-Nova York, Ludwig-Erhard-Slift
ung. 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 tiberwu
chemden Biirokralie zwingt r...]" Trad. fro F. Bilger, La Pensee ecana
mique liberale... , p. 211 ("a libertac;ao da economia das injunc;6es
estatais").

23. Ibid.: liEs sind aber weder die Anarchie noch der Termi
tenstaat als menschliche Lebensfonnen geeignet. Nur wo Freiheit
und Bindung zum verpflichtenden Gesetz werden, findet der
Staat die sittliche Rechtfertigung,. im Namen des Volkes zu spre
chen 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 conquis
tas 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 sen
tido, 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 libera
lfsmo fo~aram-no a emigrar para a Sui,a (1943-44). Govemador
do Banco da Italia (1945), deputado (1946), depois ministro das Fi
nan,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 protestan
te 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" I 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 manus
crito 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 efellva
mente uma virada decisiva na hist6ria da Alemanha do pes-guer
ra (Erhard, com autoriza\ao do Conselho Economico, suprirniu
todD cantrcle de pre\os sem pedir 0 cons:,.ntimento previo d?s go
vemos militares), deve ser posta em rela<;ao com a de 18 de Junho,
o "dia D", que assinala, gra<;as areforma 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" HIS

toire de /'Allemagne depuis 1945, op. cit., pp. 191-4; N. Pletn, LAlle
magne de l'Ouest, op. cit., pp. 46-8). Como escreve Erhard~ a "gran
de oportunidade da Alemanha", em meados de 1948, fm "a refor
rna 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 economi
que..., 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.

29. Churchill, derrotado nas elei,oes de 1945, foi sucedido
por C. R. AttIee, lider do Partido Trabalhista desde 193? Seu gover
no (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 Nell
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46. Karl Herbert Frahm Brandt, dito Willy Brandt (1913-1992).
Deputado pelo SPD no Bundestag de 1950 a 1957, prefeito de Ber
lim Ocidental de 1957 a 1966, tomou-se em 1966 rninistro dos Ne
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chungen 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.
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52. Erich Honecker (1912-1994), nomeado primeiro-secreta

rio 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, "Chronolo
gie", DE, I, p. 62). Afora as leituras feitas entao por Foucault (jau
res, Blum, Mitterrand), esse projeto, parece, nao foi ah2m de uma
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AULA DE 7 DE FEVEREIRO DE 1979

o neoliberalismo alemtio (II). - Seu problema: como a li
berdade economica pode ao mesmo tempo fundar e limitar 0

Estado? - Os te6ricos neoliberais: W Eucken, F. Bohm, A. Mul
ler-Annack, F. von Hayek. - Max Weber e 0 problema da ra
cionalidade irracional do capitalismo. As respostas da Escola
de Frankfurt e da Escola de Friburgo. - 0 nazismo como cam
po 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 socialis
mo de Estado bismarckiano; (c) a implantafao, durante a Pri
metra Guerra Mundial, de uma economia planificada; (d) 0 di
rigismo de tipo keynesiano; (e) a politica economica do nacio
nal-socialismo. - A critica neoliberal do nacional-socialismo a
partir desses diferentes elementos da hist6ria alema. - Conse
qii.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 li
beralismo 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 contempo
raneos 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.? Liberda
de de mercado como liberdade de deixar fazer [laissez fai
re], como, entao, ela era possivel no interior de urn Estado
de policia? Era esse 0 problema, e a resposta dada pelo se
culo 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 Es
tado de policia .0 simplesmente que esse mercado, entre
gue assim a si mesmo, esse mercado regido pelo laissez-fai
re, 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 inver
so (.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 Esta
do existir; como legitimar, de certo modo antecipadamen
te, esse Estado futuro? Como tomo.-Io aceito.vel a partir de
uma liberdade economica que vai, ao mesmo tempo, asse
gurar a sua limita<;ao e Ine permitir existir? Era esse 0 pro
blema, era essa a questao que eu havia procurado delimi
tar na Ultima vez e que constitui, digamos assim, 0 objetivo
primeiro, historica e politicamente primeiro, do neolibera
lismo. 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 cer
to mimero de elementos fundamentais na doutrina liberal
- nao tanto na teoria economica do liberalismo quanta no li
beralismo como arte de govemar OU, se voces quiserem, co
mo doutrina de govemo.

Bern, vou quebrar urn pouco os meus ho.bitos e vou
!hes dizer duas ou tres palavras sobre a biografia das pes
soas 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 es
sas 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 al
guem que se chamava Walter Eucken', que era economista
de profissao, discipulo no inicio do seculo XX de Alfred We
ber, irmao de Max Weber. Eucken havia sido nomeado pro
fessor 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 tam
bern com no<;6es de fenomenologia e que tentavam reela
b~.)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 ha
via escrito em 1930, [19133, nao sei mais em que data, urn
_go, que teve naquele momento grande repercussao, COn
tra a eventual aplica<;ao dos metodos keynesianos na Ale
manha 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 duran
te 0 periodo nazista'. Continua como professor em Fribur
go. 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 justa
mente de algo fundamentalmente, doutrinaImente, politi
camente 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'" ha
via reunido em 1948. Eucken esta portanto nessa comissao.
TamMm esta Franz Bohm", justamente urn daqueles juris
tas 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 politi
ca economica da Alemanha. Ha igualmente, sempre nessa
comissao, Miiller-Armack", que e urn historiador da eco
nomia, professor creio eu em Friburgo" ([mas] nao tenho
certeza), e que escreveu em 1941 urn livro interessantissi
mo que tern 0 curiosa titulo de Genealogia do estilo economi
co", 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 secre
tario 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 co
missao cientffica.

Seria necessaria citar, na verdade, alem deles, certa nu
mero de outras pessoas que tambem tiveram [urn papel im
portante]* nessa nova defini<;ao do liberalismo, da arte libe
ral de governar. Nao fizeram parte dessa comissao, mas fo
ram 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 conse
Iheiros de Schleicher" e [teria sido] ministro de Schleicher
se Schleicher nao houvesse sido demitido em favor de Hi
tler no irucio de 1933. Esse Ropke tamMm I' antikeynesia
no e I' obrigado a se exilar em 1933.Vai para Istambul'", ins
tala-se em Genebra". Eai, por sinal, que fica ate 0 fim da

... M.E: tiveram uma importancia direta sobre

carreira, e I' em 1950 que publica urn livrinho chamado
Orienta,do da polftica economica alemd"', prefaciado por Ade
nauer, que representa de certo modo 0 manifesto mais cla
fa, mais ~i~ples, mais incisivo dessa nova economia polfti
ca. ConVlna acrescentar outros. Acrescento, acerca de Rop
ke, que ele escreveu durante a guerra e logo depois da guer
ra uma especie de grande trilogia que 1', de certo modo, a
bibha, com os Grundlagen der Nationaldkonomie, desse ordo
liberalismo, 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 vocabu
lario politico contemporiineo voces conhecem e que se re
feria explicitamente, I' claro, aCrise das ciencias europtias de
Husserl". Ha tambem Riistow';. Ha urn personagem evi
dente~ente importantissimo que tambi'm nao fez parte da
comIssao, mas cuja carreira, cuja trajet6ria foi afinal impor
tantiss~ma na defini<;ao .do neoliberalismo contemporaneo.
Ealguem que vern da Austria, urn austriaco, von Hayek".
VelO da Austria, veio do neoliberalismo, ernigra no momen
to do Anschluss ou pouco antes do Anschluss.Vai para a In
glaterra. Vai tambem para os Estados Unidos. Ele foi, mani
festarnente, 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. Eevidente que os que abordaram e tentaram re
solver esse problema naquela epoca ja tinham dele uma an
tiga experiencia. E desde a Republica de Weimar" - cuja le
gJtlmldade 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, des
de 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 es
tudada mais a fundo (pelos que se interessam pela Alema
nha contemporanea). Ea 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 Fribur
go foi, como a Escola de Frankfurt, dispersada e for<;ada ao
exilio. Mesmo tipo de experiencia politica e, tambem, mes
mo ponto de partida, pois a meu ver ambas, a Escola de Fri
burgo 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 po
demos 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 driis
tica 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 contradi
t6ria do capital, 0 problema de Max Weber e 0 que Max We
ber introduziu, ao mesmo tempo na reflexao sociologica, na
reflexao economica e na reflexao politica alema, nao e tan
to 0 problema da 16gica contradit6ria do capital quanta 0

problema da racionalidade irracional da sociedade capita
lista. Essa passagem do capital ao capitalismo, da l6gica da
contradir;ao ademarca<;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 di
zer em linhas gerais que tanto a Escola de Frankfurt quan
to 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-

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 irracionalida
de economica. Em compensa<;ao, a decifra<;ao dessa racio
nalidade irracional do capitalismo, que tambem era 0 pro
blema da Escola de Friburgo, gente como Eucken, Ropke,
e~c. vai procurar resolve-Ia de Dutra maneira. NaG procura
rao encontrar, inventar, definir a nova forma de racionalida
de social, mas definir, ou redefinir, ou reencontrar, a racio
nalidade 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 Es
cola 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 im
portante. 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 1/caminho de Damaseo" * epistemo16gico e polftico, au
seja, 0 nazismo foi para eles 0 que lhes permitiu definir aqui
10 que chamarei de campo de adversidade que tinham de
definir e tinham de atravessar para atingir seu objetivo. Pro
pondo uma aniilise simplesmente estrategica, isto e, nao
exaustiva do discurso deles, direi que, no fundo, eles tinham
tres coisas a fazer:

* Entre aspas no manuscrito.
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Primeiro, definir urn objetivo. Esse objetivo, como vi
mos, como analisarnos na ultima vez2

'J, era fundar a legitirni
dade 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 1925
1930, embora ainda fosse menos urgente, menos claro e
menos nitido.

Segundo, 0 que eles tinham de fazer era definir, nao sim
plesmente 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 obs
tacwo ao inimigo e constitui, grosso nwdo, 0 campo de adver
sidade 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 asua 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 adversi
dade, isto e, como eles encontraram a logica global do con
junto de obstaculos inimigos ou adversarios que tinham de
enfrentar? Eal que a experiencia do nazismo foi, ereio eu,
muito importante. Claro, 0 pensamento liberal alemao, ain
da 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 liberalis
rna 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 mea
do do seculo XIX e chegando sucessivamente ao palco da
historia, certo numero de obstaculos maiores, de criticas

.. M. Foucault precisa: entre aspas

maiores ao liberalismo, apolitica liberal. Aqui tambem, es
quematizando 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 poli
tica nacional e uma economia liberal. 0 fracasso da Zoll
vereinJ2 em constituir urn Estado alemao a partir de urn Ii
beralismo 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 uni
versalmente aplicavel a toda politica economica, nao po
dia ser e na verdade naD era mais que urn instrumento hi
tico ou que uma estrategia nas maos de certo numero de
paises para obter uma posi~ao hegemonica e politicamen
te imperialista sobre 0 resto do mundo. Em termos claros
e Simples, 0 liberalismo nao e a forma geral que toda po
litica economica deve adotar. 0 liberalismo e simplesmen
te a politica inglesa, e a politica da domina~ao inglesa. E
tambem, de maneira geral, a politica adaptada a uma na
c;ao maritima. Nessa medida, a Alemanha, com sua histo
ria, 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 economi
ca protecionista.

Em segundo lugar, 0 segundo obstaculo, ao mesmo
tempo teorico e politico, que 0 liberalismo alemao havia en
contrado no fim do seculo XIX era 0 socialismo de Estado
bismarckiano: para que a nac;ao alema existisse em sua uni
dade, nao era necessario simplesmente que ela fosse prote
gida contra 0 exterior por uma politica protecionista, era
necessario alem disso que, no interior, tudo 0 que pudesse
comprometer a unidade nacional fosse dominado, jugula
do, e, de modo geral, era preciso que 0 proletariado, como
amea~a aunidade nacional e aunidade estata!, fosse efeti
vam!"nte reintegrado no seio do consenso social e pOliti
co. E esse, em linhas gerais, 0 tema do socialismo de Esta-



148 NASCIMENTO DA BIOPOLlTlCA AULA DE 7 DE FEVEREIRO DE 1979 149

do bismarckiano. Segundo obst:kulo portanto a uma poli
tica liberal.

o terceiro obstaculo, foi, e claro, a partir da guerra, 0 de
senvolvimento 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 adrninis
trativo que tomava 0 essencial das decisoes na ordem da
economia, atribuindo os recursos raros, estabelecendo 0 ni
vel 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 pe
los govemos socialistas como pelos govemos niio socialis
tas. Praticamente desde Rathenau" ate 1933, a Alemanha
viveu numa econornia que em todo caso tinha a planifica
c;ao, a centralizac;ao economica como forma, se nao cons
tante, pelo menos recorrente.

Enfim, 0 quarto obstaculo, chegado mais recentemen
te acena hist6rica daAlemanha, foi 0 dirigismo de tipo key
nesiano. De aproximadamente 1925, [...]' a 1930, os keyne
sianos alemiies, como por exemplo Lautenbach", movem
ao liberalismo 0 tipo de criticas que os keynesianos Ihe mo
vern em geral e propoem urn certo numero de interven<;oes
do Estado sobre os equilIbrios gerais da economia. De sor
te que se tinham, desde antes da tomada do poder pelos
nazistas, quatro elementos: economia protegida, socialismo
de Estado, econornia planificada, interven<;oes de tipo key
nesiano; quatro elementos que constituiam verdadeiros fer
rolhos 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.

Sei que estou caricaturando a situa<;iio e que, na verda
de, entre esses diferentes elementos niio havia descontinui
~ade, mas uma especie de passagem continua, de rede con
tinua. FOl-se nat;Iralmente da economia protegida it eco
norma 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 coa
lescencl~ 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 econo
rma keynesiana forrnavam urn todo, urn todo solidamente
amarrado: cujas ~iversas,partes eram solidamente ligadas
pela adrmmstra<;ao economica implantada. Politica keyne
Slana 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 eco
norolea da Alernanha, lstO €, urn protecionismo absoluto
por outro lado, uma politica de assistencia, tudo isso, be~
ent~ndldo, acarretando efeitos inflacionanos que a prepa
r.ac;a,o para a gu~~~ (era uma economia, por assim dizer, mi
IItanzada) posslbllItava pagar. Tudo isso constituia urn todo.

Eu dma que 0 coup ~e force, 0 golpe te6rico, especulati
V?, dos neolIberms alemaes dlante desse sistema nazista foi
nao dizer, como a.rnaioria das pessoas dizia na epoca, 50

bretudo 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 econo
mia e uma politica que nao puderam supera: suas contra
di<;oes, e 0 nazismo como solu<;ao extrema nao pode ~elVlr
de modelo anantico ahist6ria geral ou, em todo caso, a hIS
taria 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 simples
mente 0 sistema de rela<;oes necessarias que ha entre esses
diferentes elementos. Os neoliberais dizem: peguem qual
quer urn desses elementos; adotem uma economia protegi
da ou uma interven<;ao de tipo keyneslano. Claro, aparen
temente 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 hIsto
ria economica e politica alema havia feito sucessivamente
aparecer na cena da a<;ao govema_mental, esses quatro ele
mentos dizem os neoliberais, estao econoffilcamente hga
dos 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 par
ticular, os exemplos da politica keynesiana dos randes
programas Beveridge, elaborados durante a guerra . Estu
daram isso tudo e disseram: vejam que, de todo modo, pn
meira, os mesmos principios eque sao pastas em jogo; s"e
gundo, cada urn desses elementos vai ~trair as Dutros tr~s.

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

* M. Foucault acrescenta: e da sua historia

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 ado
tando exatamente as Ii<;oes deles. 0 trabalhismo Ingles le
vara voces ao nazismo de tipo alemao. 0 plano Beveridge e
uma coisa que levara voces ao plano Goring, ao plano qua
drienal 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 di
ferenc;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 inter
vencionismo economica, quer ele adquira a forma relativa
mente suave do keynesianismo, quer adote a forma drasti
ca de um plano autarquico como 0 da Alemanha. Temos
portanto certa invariante que poderiamos chamar, por as
sim dizer, de invariante antiliberal, que tem sua lagica pra
pria 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 se
guinte. 0 nazismo, perguntavam, e 0 que E essencialmen
te e antes de mais nada 0 crescimento sem fim de Urn po
der estatal. Para dizer a verdade, isto - que agora nos pare
ce urn lugar-comum - apresentava urn cetto paradoxa e re
presentava tambem um certo golpe tearico ou analitico,
porque, quando vemos a maneira como funcionou a AJe-

.. 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 es
tiolamento. 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 vo
ces sabem muito bern que 0 Estado, na Alemanha nacional
socialista, havia perdido seu estatuto de personalidade juri
dica na medida em que, de direito, 0 Estado s6 podia ser
definido como instrumento de algo que era, este sim, 0 ver
dadeiro fundamento do direito, a saber, 0 povo, 0 Valk'''. 0
Valk em sua organiza<;ao de comunidade, 0 povo como Ge
meinschajt: e esse ao mesmo tempo 0 principio do direito e
o objetivo final de toda organiza<;ao, de toda institui<;ao ju
ridica, 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 hierar
quia 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 prin
cipio da condu<;ao, a que deviam corresponder a fidelidade
e a obediencia, ou seja, na propria forma da estrutura esta
tal, 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 ti
tulo de puro e simples instrumento de uma coisa que era a

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, aparentemen
te 0 Estado desaparece, aparentemente 0 Estado e subordi
nado, renegado. Mas 0 caso e que, se 0 Estado e assim su
bordinado, 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 econo
mica escolhida pelo III Reich requeria. De fato, se voces
adotarem esse sistema economico de que lhes falei ha pou
co, precisarao, para faze-lo funcionar, de uma especie de
sobre-Estado, de suplemento de Estado, que as formas or
ganizacionais e institucionais que conhecemos agora naD
podem prover. Donde a necessidade, precisamente, que
esse novo Estado tern de exceder a si mesmo, relativamen
te as outras formas que conhecernos, e criar essas especies
de suplementos de Estado, de intensificadores do poder es
tatal, como sao 0 tema da Gemeinschajt, 0 principio da obe
diencia ao Fiihrer, a existencia do partido. Sao portanto su
plementos 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 capi
talista. E, por conseguinte, 0 que lhes permite tirar uma ou
tra conclusao e que, na verdade, entre essa organiza~ao

economica de que eu Ihes falava ha pouco e esse cresci
mento do Estado, M urn nexo necessario, 0 que faz que ne
nhum dos elementos do sistema economico possa ser dado
sem que os outros tres venham em seguida, pouco a pou
co, e que cada urn desses elementos requeira, precisamen
te, para ser instaurado e para funcionar, 0 crescimento do
poder estatal. A invariante economica, por urn lado, e 0

... M.E: subordina~ao
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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 aoutra.

Enfim, 0 terceiro golpe que 0 nazismo permitiu que os
neoliberais dessem em rela<;ao ao problema que eles que
riam resolver e 0 seguinte. Essa analise que os nazistas fa
ziam da sociedade capitalista, burguesa, utilitarista, indivi
dualista 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 re
sumiu... - 0 melhor resumo se encontra em seu livro Der
deutscher Sozialismus". a que a economia e 0 Estado bur
gues 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 pro
duz a massa. a capitalismo produz, por conseguinte, 0 que
Sombart nao chama exatamente de unidimensionalidade4~,

mas de que da a exata defini,ao. a capitalismo e a socieda
de burguesa privaram os individuos de comunica,ao direta
e imediata uns com as Dutros, e eles foram constrangidos a
s6 se comunicar por intermedio de um aparelho adminis
trativo e centralizado. [Eles] reduziram portanto os indivi
duos 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 espetacu
105*-14. Voces tern, em Sombart, na verdade desde as anos
1900", essa critica que voces conhecem bem e que Se tor
nou hoje em dia um dos lugares-comuns de um pensa
mento de que nao sei direito qual e a articula,ao e a ossa-

". Manuscrito: "do espetaculo".

tura, cntica cia sociedade de massa, sociedade do homem
unidimensional, sociedade da autoridade, sociedade de con
sumo, 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 fa
zer 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 50

ciedade de consumo uniformizadora e normalizadora, essa
sociedade de signos e de espetaculos.Vejamos 0 que e a so
ciedade 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 reintrodu
c;ao, a intensificac;ao de todas as caracteristicas da socieda
de capitalista burguesa que Sombart havia denunciado e
contra a qual os nazistas pretendiam se erguer. E por que
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
pretendem os nazistas depois dele, efeito e produto da so
ciedade 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 desempe
nha 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 esco
lha 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 inva
riante economica indiferente e como que irnpermeavel a
oposi<;ao socialismo/capitalismo e a organiza<;ao constitu
cional dos Estados; em segundo lugar, eles acreditavam po
der estabelecer que esse nacional-socialismo era uma inva
riante 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 des
trui<;ao da rede, do tecido da comunidade social, destrui<;ao
que pede precisamente, por urna especie de rea<;ao em ca
deia, 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 econo
mia, constitui portanto uma invariante, uma invariante cuja
historia podemos acompanhar atraves de todo 0 desen
volvimento das sociedades europeias a partir do firn do se
culo 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 conse
qiiencias 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 aso
ciedade e aeconomia urn tipo de racionalidade que se con
siderava 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 tam
bern na propria analise dos fenomenos economicos: e isso

que as ordoliberais chamam de 1/etemo saint-simonismo"47,
e eles fazem surgir com Saint-Simon'" essa especie de ver
tigem sentida pela arte liberal de govemar, vertigem que a
faz buscar, na aplica<;ao asociedade do esquema de racio
nalidade 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 por
tanto 0 cielo de uma racionalidade que acarreta interven
<;oes, interven<;oes que acarretam urn crescimento do Esta
do, 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 ge
nese 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 or
doliberais - estou, e elaro, esquematizando tudo 0 que eles
disseram entre os anos 1935 e 1945 ou [19]50 -, voces per
cebem que, lan<;ando esse tipo de analise nos confins da re
flexao politica, da analise economica e da sociologia, os or
doliberais 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 ca
be<;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 ab
soluto; 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 analiti
cos do ordoliberalismo que, ereie eu, esta a sua origem.

Mas 0 essencial para mim, e em rela<;ao ao que gosta
ria de lhes dizer, nao esta ai; esta, antes, na consequencia
que os ordoliberais tiraram dessa serie de analises, a saber:
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como a defectibilidade que era criticada na economia de
mercado, como os efeitos destruidores que tradlclonalmen
te eram objetados aeconomia de mercado, como 0 naZIS
mo mostra que nao e aeconomia 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 de
fectibilidades intrinsecas do Estado e da sua raclonahdade
pr6pria - pois bern, e preciso, por conseguinte, mverter m
teiramente as ancilises. Em vez de dizer, supondo uma econ~
mia de mercado relativamente livre, como 0 Estado deve li
mita-Ia para que seus efeitos sejam os menos noclVOS pos
siveis?, epreciso raciocinar de maneira totaln:ente dlf~r'~n
te. Epreciso dizer: nada prova que a economla de mercado
tenha defeitos, nada prova que ela tenha uma defectlblhda
de 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 aeco
nomia 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 aeconomia 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 h
berdade de mercado definida pelo Estado e mantlda de cer
to 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
as ordoliberais, epreciso 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

a ultima forma das suas interven<;6es. Em outras palavras,
urn Estado sob a vigiliincia do mercado em vez de urn mer
cado 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 tor
nar 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 con
trolando-o, dara a todos os que tern alguma razao de des
confiar 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 impor
tante, de decisivo, no neoliberalismo atual. Porque nao M
que se iludir: 0 neoliberaJismo atual nao e, de maneira ne
nhurna, como se diz rnuitas vezes, a ressurgencia*, a reCOI
rencia de velhas formas de economia liberal, formuladas
nos seculos XVIll e XIX, que 0 capitaJismo atualmente rea
tivaria, 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 de
terminados. Na verdade, 0 que esta em questao nesse neo
liberalismo atual, quer se tome a forma alema que evoco
precisamente agora, quer se tome a forma americana do
anarcoliberalismo, euma coisa muito mais importante. 0
que esta em questao esaber se, efetivarnente, urna econo
mia de mercado pode servir de principio, de forma e de mo
delo para urn Estado [de]** cujos defeitos, atualmente, adi
reita como aesquerda, por uma razao ou por outra, todo 0

mundo desconfia. Fazer a critica do Estado, identificar os

.. M.E: a ressurgescencia [?]

.... M.E: sobre
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efeitos destruidores e nocivos do Estado, nisso todo a mun
do esta de acordo. Mas, no bojo dessa cntica geral, dessa
critica confusa, tanto que, alias, nos a encontramos sem mui
ta diferenc;a de Sombart a Marcuse, atraves e de certo modo
a sombra dessa cntica, sera que a liberalismo vai efetiva
mente conseguir fazer passar a que e seu verdadeiro obje
tivo, 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 so
ciedade? Eesse a problema importante, capital, do libera
lisrno aNal, e enessa 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 po
liticos e sociais da economia de mercado. Eis 0 que esta em
jogo. Pais bem, para responder"sim, a economia de merca
do pode efetivamente enformar a Estado e reformar a so
ciedade, 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 pou
co agora*.

Entao, primeiro deslocamento, a da troca, urn desloca
menta que iria da troca aconcorrencia no principia do mer
cado. Para dizer as coisas, mais uma vez, bern grosseira
mente, no liberalismo do seculo XVIII a mercado era defi
nido 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~aragora.. Ogue
voces querem? [Ouve-se "sim" na sa/a.] Cinco minutos, no maximo.

equivalencia entre dais valores. 0 modelo e a principia do
mercado erarn a troca, e a liberdade do mercado, a nao-in
tervenc;ao de um terceiro, de uma autoridade qualquer, a
fortiori da autoridade do Estado, era aplicada, evidentemen
te, para que a mercado fosse valida e para que a equivalen
cia fosse de fato equivalencia. No maximo pedia-se ao Es
tado 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 in
terior do mercado. 0 que se pedia ao Estado, em compen
saC;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 al
guma 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 produ
C;ao, que se pedia a autoridade do Estado. Mas, quanta ao
mercado, ele devia ser de certo modo um lugar desimpedi
do 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
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. Praticamen
te, 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 pro
blema do valor e da equivalencia, e a que vai constituir a ar
madura essencial de uma teoria do mercado. Nissa as or
doliberais nao se diferenciam em nada do que havia sido a

* M.F.: epreciso
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evolu~ilo hist6rica do pensamento liberal. Eles retomam
essa concepr;;ao classica e retomam 0 prindpia da concor
n?ncia, e somente da concorrencia, para assegurar a racio
nalidade economica. Ela pode assegurar a racionalidade eco
nomica mediante 0 que? Pais bern, mediante a formar;;ao de
pre~os, que, na medida em que ha concorrencia plena e in
teira, sao capazes de medir as grandezas econornicas €, por
conseguinte, regular as escolhas.

Eai, em rela~ilo a esse liberalismo centrado no proble
ma 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 di
gamos do seculo XIX [e do] seculo XX, marginalista e neo
marginalista 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 feno
menos de monap6Ho, por meio de fenomenos de cantrale,
etc., certo numero de elementos que modificariam esse es
tado da concorn§ncia. Ele cleve no maximo intervir para im
pedir 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 prin
cipia cia economia de mercado extrai-se a necessidade do
laissez-faire. Uns deduzem-no da troca, outros da concor
n§ncia, mas de todo modo a conseqiiencia logica, a conse
qiiencia politica da economia de mercado e 0 laissez-faire.

Pois bern, e ai que os ordoliberais rompem com a tra
di~ilo do liberalismo dos seculos XVIII e XIX. Eles dizem: do

>I- M.E: que e, creio eu, especifica a eles
** M.E: xx

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 mer
cado 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 na
tural, 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 euma ingenui
dade naturalista. Pois, de fato, 0 que ea 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 apeti
tes, dos instintos, dos comportamentos, etc. Na realidade, a
concorrencia naD cleve seus efeitos senao aessencia 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 for
mal. Pois, de fato, 0 que ea concorrencia? Nilo e de modo al
gum urn dado natural. A concorrencia euma 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\ad2

. 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 en
tre individuos e comportamentos.

E, assim como para Husserl uma estrutura formal nilo
se oferece aintuiJ;ao sem urn certo numero de condiJ;oes,

* M. Foucault repete: pode
** Entre aspas no manuscrito.
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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 prepara
das. 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 conseguin
te, 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 amaneira 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, ea teoria economica
que deve faze-lao Mas 0 que acontece realmente nas socieda
des 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 proces
sos econornicos formais agem, sao formados ou sao deforma
dos. E, por conseguinte, temos ai a necessidade de urna ana
lise 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 eessa a terceira conseqilencia que tiram
daf -, voces veem que a rela~ao entre uma economia de con
correncia e urn Estado nao pode mais ser de delimita<;ao re
ciproca 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 an
tes, a concorrencia pura, que ea propria essencia do merca-

... M.F.: feito

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 indexa
dos aconcorrencia e da politica govemamental. 0 govemo
deve acompanhar de ponta a ponta uma economia de mer
cado. 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.ocu
10 XVIII .0 inteiramente invertida. Problema entao: qual vai
ser 0 tipo de delimita<;ao, ou antes, qual vai ser, no que con
ceme aarte 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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NOTAS

1. Walter Eucken (1891-1950): expoente da escola neoliberal
alema (Escola de Friburgo), cujas posic;6es foram expostas na re
vista 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 Tii
bingen em 1925, depois em Friburgo em 1927, cnde viveu ate a
morte. Cf. F. Bilger, La pensee economique liberale de I'Allemagne con
temporaine, op. cit., pp. 39-70.

2. Sabre as rela,6es de Eucken com Husser!, d. F. Bilger, ibid.,
p. 47 ("Logo que chegou acidade, Eucken travail uma amizade
profunda com Husser!, espirirualmente aparentado a Rudolf Euc
ken. Os dois homens mantiveram contatos freqiientes, infeliz
mente logo interrompidos pela morte do fil6sofo. EWalter Eucken
reconhece, em suas obras, a influencia do fundador da fenomeno
logia sobre a forma<;ao do seu metodo econemico. Em particular,
faz freqiientemente referencia ao grande livro de Hussed, Die 10
gische Untersuchungen [Halle, S. Niemeyer, 1928] (Investiga,6es 16
gicas), 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:

what Walter Eucken ows to Edmund Hussed", in P. Commun, org.,
r:Ordoliberalisme allemand: aux sources de I'economie sociale de mar
che, Universite de Cergy-Pontoise, CIRAClC1CC, 2003, pp. 149-62.

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 Go
ring 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-fun
dador, 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, partici
pou, durante a guerra, das discussoes da Arbeitsgemeinschajt Volk
wirtschajts1ehre, conduzidas por Erwin von Beckerath, no seio do
Gruppe W (encarregado das questoes econemicas) da Akademiefir
Deutsches Recht fundada petos nazistas em 1933-34, tendo em
vista germanizar 0 direito. a Gruppe IVhavia sido criado em janei
ro de 1940. Seu organizador, Jens Jessen, que se tornou urn fervo
roso oponente do nacional-socialismo, foi executado em novem
bro de 1944, por sua participa<;ao no comple contra Hitler. a pro
prio 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. 87
114; R. Klump, "On the phenomenological roots of German Ord
nungstheOrie...", in op. cit., pp. 158-60.
. 8. M. Foucault confunde aqui a data de publica<;ao do prefa

CIO, 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 tradu
c;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. 15
26), 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. Hutchi
son, Londres, William Hodge, 1950.

10. Q. supra, p. 132, nota 19.
11. Franz Bohm (1895-1977). Conselheiro juridico do minis

terio da Economia de 1925 a 1932, ensinou direito nas universida
des ~e Friburgo e de lena, de 1933 a 1938, mas teve de pedir de
ffilSsaO 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 Frank
furt. Foi deputado pelo CDU no Bundestag de 1953 a 1965 e teve
urn papel alivo, de 1948 a 1977, no Conselho Cientffico da Verwal
tung flir Wirlschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes em Frankfurt.
Em 1965, tomou-se 0 primeiro embaixador alemao em Israel.
Obras principais: Wettbewerb und MonopolkampJ, Berlim, C. Hey
mann, 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,

1960. Foi urn dos co-signatarios, com W. Eucken e H. Grossmann
Doerth, do "manifesto ordoliberal" de 1936 (d. supra, nota 8).

12. Alfred Muller-Annack (1901-1978). Assistente de econo
mia na Universidade de ColOnia a partir de 1926, obteve uma ca
deira 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 ministe
rial no ministerio da Economia e secretmo de Estado para os pro
blemas 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 ini
ciativa de F. Hayek, que tinha por meta defender a livre empresa,
do qual tambem faziam parte L. von Mises, W. Ropke e M. Fried
man. 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 Ge
genwart. Zur Bestimmung unseres geistesgeschichtlichen Standortes,
Gutersloh, Bertelsmann, 1949; Religion und Wirtschaft. Geistesges
chichtliche 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 geis

tesgeschichtlichen 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 'Weltans
chauung' 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, de
signando a forma socioecon6mica global de uma sociedade numa
epoca dada, havia sido fo~ado por A. Spiethoff ("Die allgemeine
Volkswirtschaftslehre als geschichtliche Theorie. Die Wirtschafts
stile", Schmol/ers Jahrbuch flir Gesetzgebung, Ve1Waltung und Wirlschaft
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im Deutschen Reich, 56, II, 1932) para aprofundar e precisar 0 con
ceita de "sistema economico" (Wirtschaftssystem) introduzido par
W. Sombart nos anos 1920 (Die Ordnung des Wirtschaftslebens, Ber
lim, Julius Springer, 1927; Die drei Nationalokonomien - Geschichte
und System der Lehre von der Wirtschaft, Bedim, Duncker & Hum
blot, 1930). Ele se inscrevia portanto, em parte, na continuidade da
problematica cia Escola hist6rica alema, atestando ao mesmo tern
po 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 fre
qiientemente 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, Wirtschajts
ordnung und Wirtschaftspolitik, Friburgo em Brisgau, Rombach,
1966, pp. 231-42). 0. S. Broyer, "Ordnungstheorie et ordoliberalis
me: 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 poli
ticos. Adepto convicto do neomarginalismo, foi designado mem
bra de uma comissao oficial para 0 estudo do desemprego em 1930
31. 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 (dezem
bro 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 verda
de, 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 Inter
nacionais. Tambem presidiu a Sociedade do Mont-Pelerin (d. su
pra, nota 12) de 1960 a 1962.

20. W. Ropke, 1st die deutsche Wirtschajtspolitik richtig? Analyse
und Kritik, Sttutgart, Kohlhammer, 1950 (ef. F. Bilger, La Pensee eco
nomique 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, Eden
bach-Zurique, E. Rentsch, 1942, 4~ ed., 1945 / La Crise de notre
temps, trad. fro H. Faesi e Ch. Reichard, Neuchiltel, Ed. de ,LaBa
conniere, 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 Beo
bachter de 11 de julho de 1942). Os outros volumes que comple
tam esse livro sao Civitas Humana: Grundfragen der Gesellschafts
und Wirtschaftsreform, Edenbach-Zurique, E. Rentsch, 1944/ Civi
tas Humana, ou les Questions fondamentales de la Rtfonne economi
que 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 de
finitiva, 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 conhe
cido esse texto. No entanto, nao faz nenhuma referenda explicita
a ele. Sua fonte, ou sua referencia implicita, e muito mais religio
sa do que filos6fica. Cf. Civitas Humana, trad. cit., p. 12: "[...) urn
leitor atento da celebre e tao pouco conhecida enciclica Quadrage
simo Anno (1931) nela descobrira uma filosofia social e economica
que, no fundo, leva amesma conclusao [que A crise do nosso tem
po)". Sobre essa encfclica, ef. supra, p. 135, nota 31.

23. Alexander Riistow (1885-1963), filho de urn general prus
siano. Adepto de urn socialismo radical, pertenceu aprimeira ge
ra\,ao do Jugendbewegung. Funciomirio, depois da Primeira Guerra
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MWldial, do ministerio da Economia,. torna-se em 1924 conselhei
ro cientifico do Verein deutscher MaschinenbauanstaIten (VDMA,
Confedera\ao dos Construtores Alemaes de Maquinas). Suas to
madas 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, histo
ria economica e social em Istambul, onde permaneceu ate 1947.
Em 1950, sucedeu Alfred Weber na cadeira de sociologia economi
ca. Suas obras principais sao: Das Versagen des Wirtschaftsliberalis
mus 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, Urs
prung 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. Frie
drich, "The political thought of Neo-liberalism", The Amencan Po
lincal 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 emViena, onde faz 0 cur
so de economia politica de F. von Wieser (1851-1926) e participa
dos seminarios informais organizados por Ludwig von Mises, en
tao 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 Mi
ses), muda-se da Austria para Londres em 1931. Nomeado profes
sor 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 Produc
non, Londres, Georges Routledge & Sons, 1931 / Pm et Produchon,
trad. fro TRADECOM, Paris, Calmann-Levy, 1975, reed. Presses
Pocket, "Agora", 1985; Individualism and Economic Order, Chicago
Londres, University of Chicago Press - Routledge & Kegan Paul,
1949; The Counter-Revolunon of Science: Studies of the abuse of rea
son, Glencoe, lil., Free Press, 1952 I Scientisme et Sciences sociales.
Essai sur Ie mauvais usage de la raison, trad. fro (parcial) R. Barre, Pa
ris, Pion, 1953, reed. Presses-Pocket, "Agora", 1986; Law, Legislanon

and Liberty, vol. I, Rules and Order; vol. II, The Mirage of Social Jus
t.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 anun
CI0 da abdlca~ao de GUllherme II, dotada de uma constitui~ao em
1919, a Republica de Weimar (1919-1933) teve de enfrentar difi
c~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 ex
tremlstas.

_26.MaxW~ber (1864-1920). Nao e seguro que Foucault fa,a
referenCla aqUi a grande obra deste ultimo, Wirtschaft und GeselI
schaft (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 Dam
ple~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 en
contramos, 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 Frank
furt emY~~3, que ele reorganizou a partir de 1931. Exonerado em
1933, dmglU 0 anexo genebrino do Instituto, depois se instalou
em NovaYork 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 (1838
1917). Cf. J. A. Schumpeter, Histaire de ['analyse economique, trad.
c'l., I. III, pp. 87-8. F. Bdger (La Pensee economique ltberale..., pp. 25
6) 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 po
SItIvo, em particular no ambito social. 0 Estado devia intervir, por
tanto, e B.re~tano fez parte do 'Verein fur Sozialpolitik', fundado
pelos soclal~s~as de Estado; ele apoiava a polftica social realiza
da 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 poli
tischen Okonomie, Stuttgart-Tiibingen, Cotta, 1841 / Systeme natio
nal 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 ale
maes realizada no seculo XIX sob a dire~ao cia Prussia. Iniciada em
1818, estendida em 1854 it quase-totalidade daAlemanha, contri
buiu 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 par
tir de 1915, ocupou-se cia organizac;ao cia economia de guerra ale
rna. Ministro dos Neg6cios Estrangeiros em 1922, foi assassinado
por dais nacionalistas de extrema direita. Cf. W. Ropke, Civitas Hu
mana, trad. cit., p. 144, nota 1 da p. 120: "0 eterno saint-simonis
mo, que herdou do seu fundador a ideia de urn planismo despo
tico, aparece-nos na figura de Walter Rathenau. As voltas, ele pro
prio, 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 servi
tude, 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 national
socialisme, trad. fro G. Dauve e J.-L. Boireau, Paris, Payot, "Critique
de la pohtique", 1987, pp. 239-42 (quadro, p. 244). Para uma sinte
se dos trabalhos mais recentes sobre esse momento da politica
economica alema, cf. L Kershaw, Nazi Dictatorship: Problems and
perspectives of interpretation, Londres-NovaYork, E. Arnold, 1996 /

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 econo
mics, 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 es
tado-maior da administra~ao do plano quadrienal de Goring."

38. N omeado par Churchill, em 1940, presidente de urna co
missao interministerial encarregada de propor melhorias no siste
ma ingles de prote,ao social, WtlIiam Beveridge (1879-1963) pu
blicou 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 gra
tuito 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-Montchres
tien, 1945, que contribuiu largamente para popularizar as teses
keynesianas. 0 primeiro relatorio nunca foi integralmente tradu
zido em franc;es (sobre as sinteses, comentarios e analises publica
dos em frances nos anos 1940, d. N. Kerschen, "L'influence du rap
port Beveridge sur Ie plan fran,ais de securite sociale de 1945", Re
vue 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 Be
veridge 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 aune demande infinie"
(1983), DE, IV, n? 325, p. 373.

39. W. Ropke, "Das Beveridgeplan", Schweizerische Monats
heftefUr Politik und Kultur, junho-julho de 1943. Essa critica do pIa
no 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
Strategies ofEconomic 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 Con
ception hitlfnenne du droit, tese de direito, Toulouse, Impr. du Com
merce, 1938, e de R. Bannard, Le Droit et rEtat dans la doctrine na
tional-socialiste, Paris, Librairie Generale de Droit et de Jurispru
dence, 1936, 2" ed., 1939.

41. Werner Sombart (1863-1941): urn dos principais repre
sentantes, com A. Spiethoff e M. Weber, da ultima gera,ao da Es
cola hist6rica alema. Professor de economia em Bedim a partir de
1917. Sua primeira grande obra, Der moderne Kapitalismus (Leip
zig, 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 Akademiefir deutsches Recht. A despeito da sua adesao
ao principio do Fuhrer, ele nao subscreve as teorias raciais nacio
nal-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, Par
des, IIRevolution conservatrice", 1990.

43. Cf. H. Marcuse, One-dimensional Man: Studies in the ideo
logy 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 ca
pitalisme, 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-Chas
tel, 1967. as livros de Marcuse e de Debord, a que Foucault faz
aqui alusao, constituiam as duas grandes referencias da critica si-

macionista desde 0 fun dos anos 1960 (cf. ja a ultima aula do cur
so 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 so
cial e para a politica e chegava-se assim ameta 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 saint
simonismo: 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 so
ciedade 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 (1760
1825), 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 anti
go "sistema feudal e militar" (p. 12) pelo "sistema industrial", ba
seado na domina<;ao dos industriais e dos cientistas, e organizan
do 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 redi
gida 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 cons
tru<;ao das primeiras ferrovias e do canal de Suez.

49. Cf. infra, aula de 21 de fevereiro de 1979, p. 229, a referen
da mais explicita a Walras, Marshall e 'WickselL

50. A referenda aredu<;ao eidetica husserliana se encontra
em Eucken desde 1934, no ensaio "Was leistet die nationalOkono
mische Theorie?", publicado como introdu<;ao asua obra Kapital
theoretische Untersuchungen, lena, Fischer, onde teoriza pela pri
meira vez seu metodo - urn procedimento de abstra<;ao efetuado
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pela "Reduktion des tatsachlich Gegebenen auf reine Faile" (re
du,ao do dado fatual a casas puros) (p.21).

51. Sabre a intui~a.o cia essencia, ou erdos, em oposi~ao ain
tui~ao empirica, d. E. Husser!, Idees directrices pour une phtnomtno
logie, 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 teo
ria positiva, mas uma teoria normativa, urn tipo ideal que epreci
so se esforc;ar para alcant;ar."

53. Cf. supra, p. 144.
54. F. Bilger, La Pensee economique liberale..., p. 52: "A morfolo

gia economica {isto e, a anaIise tipo16gica dos sistemas economi
cos] proporciona, de acordo com Walter Eucken, 'urn vinculo soli
do entre a visao empirica dos acontecimentos hist6ricos e a anaIi
se te6rica geral, necessaria acornpreensao das relac;oes'." Sabre a
articular;a.o cia analise morfo16gica da moldura com a analise teori
ca 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 mer
cado 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 neo
liberalismo contemporiineo, obtem-se em geral tres tipos
de resposta.

Primeiro, esta: do ponto de vista economico, a que ea
neoliberalismo? Nada mais que a reativa~ao de velhas teo
rias economicas ja surradas.

Segundo, do ponto de vista sociol6gico, 0 que e 0 neo
liberalismo? Nada mais que aquilo atraves do que passa a
instaura~ao, na sociedade, de rela~6es estritamente mer
cantis.

Por lim, terceiro, de um ponto de vista politico, 0 neo
liberalismo nada mais e que uma cobertura para uma inter
ven~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 reativa
do; 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 neo
liberalismo, 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 eessa al
guma coisa na sua singularidade que eu gostaria de apreen
der. 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 im
portante, afinal, mostrar 0 que foi num momento dado, sei
la, urn [mecanisme de]* prisao ever qual e 0 efeito produ
zido por esse tipo de analise puramente historica numa si
tua~ao presente, nao e em absoluto e nao e nunca para di
zer implicitamente, e com maior razao explicitamente, que
o que era entao e 0 que e agora. 0 problema e deixar agir

.. Conjectura: palavra inaudivel.

o saber do passado sobre a experiencia e a pratica do pre
sente. Nao e em absoluto para laminar 0 presente numa
forma reconhecida no passado, mas que valeria no presen
teo Essa transferencia dos efeitos politicos de uma analise
historica sob a forma de uma simples repeti~ao e sem du
vida 0 que ha que evitar a qualquer pre~o, e e por isso que
insisto nesse problema do neoliberalismo, para tentar se
para-Io das criticas que sao feitas a partir de matrizes his
toricas 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 insidio
sa 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 neoli
beralismo, 0 problema nao era em absoluto saber, da mes
rna maneira que no liberalismo do tipo Adam Smith, no Ii
beralismo do seculo XVIII, como, no interior de uma socie
dade politica ja dada, era possivel recortar, arranjar urn
espa~o livre que seria 0 do mercado. 0 problema do neoli
beralismo 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 Ii
berar urn espa~o vazio, mas de relacionar, de referir, de pro
jetar numa arte geral de govemar os principios formais de
uma economia de mercado. Eesse, 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 po
diam indexar uma arte gera! de govemar, os neoliberais ha
viam 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 en
tre 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 esta
belecido - a partir do momenta em que os neoliberais 00
Vlam apresentado um~ teoria ~a concorrencia pura, que fa
Zla 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 asse
gurar a regula<;ao economica pelo mecanismo dos pre<;os.
Por conseguinte, se a concorrencia era de fata essa estrutu
ra 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 concor
rencia podia atuar. Vma economia de mercado sem laissez
faire, ist.? e, uma polilica aliva sem dirigismo. 0 neolibera
hsmo 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 neolibe
rais*.!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 certe
za vao encontra-lo no Musee Social)'. Esse texto e 0 resu
mo 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 tradu
zido para 0 frances com 0 titulo de La Cite [libre1**'. Livro
curiosa porque era urn livro que, por urn lado, de fato reto-
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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 neolibe
ralismo. Esse livro linha acabado de sair nos Estados Uni
dos, havia sido traduzido para 0 frances, e reuniu-se em Pa
ris um col6quio em que figuram 0 pr6prio Walter Lipp
mann, os velhos liberais de tradi<;ao dassica, franceses como
Baudin', por exemplo', e urn certo nUmero de neoliberais ale
maes e austriacos, precisamente aqueles que faziam parte
da Escola de Friburgo e haviam sido, uns, expulsos da Ale
manha, outros, reduzidos ao silencio na Alemanha, e que
tinham com ele uma oportunidade para se exprimir. Enes
se col6quio que temos Ropke", que temos Riistow, que te
mos Hayek, que temos Von Mises'. E tarnbem gente inter
mediaria: 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". Ena esteira desse col6quio - bom,
eu lhes assinalo isso porque algumas pessoas se interessarn
particularmente pelas estruturas do significante - que se de
cide, 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 co
16quio que se definem - tudo isso voces encontram no re
sumo, salpicado de outras teses e de temas do liberalismo
dassico - as propostas especificas e pr6prias do neolibera
lismo. 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. Eurn liberalismo de que
Ropke, na Gesellschaftskrisis, que publicara, alias, pouco tem
po depois do col6quio Lippmann, diz: "A liberdade de mer
cado necessita de uma politica ativa e extremarnente vigi
lante.'"'' E voces encontram em todos os textos dos neolibe
rais essa mesma tese de que 0 governo num regime liberal
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eurn govemo ativo, eurn govemo vigilante, eurn govemo
intervencionista, e com f6rmulas que nem 0 liberalismo cl;,s
sica do seculo XIX nem 0 anarcocapitalismo americana po
deriam aceitar. Eucken, por exemplo, diz: "0 Estado e res
ponsavel pelo resultado da atividade econornica.'''' Franz
Bohm diz: "0 Estado deve dominar 0 devir economico.""
Miksch diz: "Nessa politica liberal" - essa frase e importan
te -"e possivel que nessa politica liberal 0 numero das in
tervenc;6es economicas seja tao grande quanto numa poli
tica planificadora, mas sua natureza ediferente."l~ Pais bern,
creio que temos aqui, nesse problema da natureza das in
tervenc;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 se
culo 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 agen
da/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 proble
ma 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 econo
mica conforme; terceiro, 0 problema da politica social. De
pois, a partir dai, procurarei Ihes apontar algumas das carac
teristicas 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 libe
ral do neoliberalismo.

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 proble
mas. Digamos que, na concepc;ao ou numa das concepc;6es
classicas da econornia, 0 monop6lio e considerado uma con
sequencia em parte natural, em parte necessaria, da con
correncia 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 precisa
mente por efeito limitar, atenuar, no limite ate mesmo anu
lar a concorrencia. Seria portanto inerente a16gica hist6ri
co-economica da concorrencia suprimir a si mesma, tese
essa que implica, evidentemente, que todo liberal que pre
tenda garantir 0 funcionamento da livre concorrencia tern
de intervir no interior dos mecanismos economicos, preci
samente sobre aqueles que facilitam, trazem em si e deter
minam 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. Eesse
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 pro
blema sera demonstrar que na verdade 0 monop6lio, a ten
dencia monopolistica nao faz parte da 16gica economica e
historica da concorrencia. Ropke, na Gesellschajtskrisis, diz
que 0 monop6lio e "um corpo estranho no processo econo
mico" 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 sa
ber, que na verdade 0 monop6lio, longe de ser urn fenome
no 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 pode
res 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, con
cederam 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 monopo
ho dos Fugger, concedldo par Maximiliano I em troca de
servi~os financeiros". Em suma, a desenvolvimento, no de
correr 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 funciona
menta do direito que possibilitaram au facilitaram a mono
polio .. Em que as praticas de heran~a, em que a existencia de
urn dlfelto das socledades par a~ao, em que tambem as di
reltos de patente, etc. puderam, par causa de urn funciona
me:,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 institu
cionais do que propriamente econ6micos, mas que abriram
cammho para toda uma serie de pesquisas interessantissi
mas sabre a quadro politico-institucional de desenvolvi
ment.o do capitalismo, de que as americanos, as neoliberais
amencanos, tirarao proveito. As ideias de North'" par exem
pia, sabre a desenvolVlffiento do capitalismo estao exata
mente 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
~opohsticonao 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 nacio
nal, a protecionismo alfandegario e a monopolio. Von Mi
ses, 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 dos mercados nacio
nais que, reduzindo as unidades economicas a dimens6es
relativamente pequenas, possibilita efetivamente a existen
cia, no interior dessa moldura, de fenomenos de monop6
lio que naG subsistiriam numa economia mundia12~. Ele
mostra, roais positivamente, mais diretamente, como 0 pro
tecionismo, decidido par urn Estado, s6 pode ser eficaz na
medida em que se cnam, se trazem aexistencia carteis ou
monopolios capazes de controlar a produ~ao, a venda para
a exterior, a nivel dos pre~os, etc."" Era, grosso modo, a poli
tica bismarckiana.

Em terceiro lugar, economicamente, as neoliberais cha
mam 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 acon
centra~aonao conduz necessaria e fatalmente ao monopo
lio. 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 ultrapas
sado espontaneamente pelo jogo direto da concorrencia,
pelo jogo direto dos processos economicos. Enecessaria a
que Rustow chama de "neofeudalismo predatorio"", aque
Ie 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 maxi
mo 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 mo
difica~6es tecnicas, seja crescimento maci~o de produtivida
de, seja tambem a aparecimento de novas mercados. E to
dos 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 momen
tos. Em sua dinamica de conjunto, a economia cia concor
rencia comporta toda uma serie de variaveis em que a ten
dencia 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 per
turbador 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 di
reito de venda? De modo algum. 0 que faz que 0 monopo
lio 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 aconte
ce regularmente -, porque, se praticarem 0 pre<;o de mono
polio, 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 con
servar 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 desar
ranja 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 de
terminante na concorrencia. E, nessa medida, DaD eperti
nente, 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 cer
to modo livres desse problema da desvantagem do mono
polio. Podem dizer: voces veem que nao ha por que intervir

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 for
mal 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 pro
prio processo economico, que seria de natureza a mudar
seu curso. Por conseguinte, a nao-intervenc;ao nesse nivel e
necessma. Nao-intervenc;ao com a reserva de que, claro, e
preciso estabelecer uma moldura institucional que tera a fun
,ao de impedir que pessoas, tanto poderes individuals, quan
to 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 econo
mico para impedir que a propria economia produza 0 mo
nopolio. 13 para impedir que os processos extemos interve
nham e criem 0 fenomeno monopolfstico*.

o segundo ponto importante nesse programa neolibe
ral ea questao das ac;6es confonnes·11

• Essa teoria das ac;6es
confonnes, essa programac;ao das ac;6es confonnes, eencon
trada essencialmente num texto que foi, de fato, uma das
cartas magnas da politica alema contemporanea. 13 urn tex
to 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 prati
ca do texto que se chamava Grundlagen der Nationalokonomie,
publicado uma decada antes por ele e que era a vertente pro
priamente teorica11

. Nesses Fundamentos, nesses Prindpios
fundamentais da polftica econ6mica, Eucken nos diz que 0 go
verno liberal, que portanto deve ser perpetuamente vigilan
te 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 consa
gradas alegisla~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 neokantia
no no imcio do seculo XX e por isso ganhou 0 premio No
bel"*. Eucken, como born kantiano, diz: 0 governo deve in
tervir como? Sob forma de a<;6es reguladoras, isto e, deve inter
vir efetivamente nos processos econornicos quando, por
razoes de conjunhrra, essa interven~ao se imp5e. Ele d.iz: 1/0
processo economico sempre conduz a certos amtos de na
tureza passageira, a modifica<;6es que podem levar a situa
<;6es excepcionals com dificuldades de adapta<;ao e reper
cuss6es mais ou menos severas sabre as gropos."y, Eneces
sana entao, diz ele, intervir naD nos mecanismos da econo
mia 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, ad
milir e deixar agir - para favorece-las e de certo modo leva
las ao limite e a plenitude da sua realidade - as tres tenden
cias 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, pon
tual, 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 conse
guinte, todos os outros objetivos, fora dessa estabilidade
dos pre<;os, vern necessariamente em segundo lugar e a ti
tulo, de certo modo, adjacente. Nunca, em caso algum, po-

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

dem constituir urn objetivo primeiro. Em particular, niio de
vern constituir urn objetivo primeiro a manuten<;iio do po
der 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. Uti
lizar-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 in
vestimento. Mas nunca nenhum instrumento do tipo dos
que sao empregados pela planifica<;ao - a saber: tabelarnen
to 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 rigorosarnen
te 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, qual
quer 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 eco
namico 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 efeti
vamente, 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 desem
pregado? Nao e urn deficiente economico. 0 desemprega
do nao e uma vitima da sociedade. 0 que e 0 desempregado?
Eurn trabalhador em trimsito. Eurn trabalhador em transi
to 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 ob
jeto proprio, sao as a~6es ordenadoras. 0 que sao a~6es or
denadoras? Pois bem, [sao] a~6es que tem por fun~ao inter
vir nas condic;6es do mercado, mas nas condic;6es mais fun
damentais, mais estruturais, mais gerais do que essas de
que acabo de lhes falar. De fato, nao se deve rmnca esque
cer 0 principio de que 0 mercado e um regulador economi
co e social geral, 0 que nao quer dizer, entretanto, que ele e
um dado natural que pode ser encontrado na base da socie
dade. 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. pou
co, 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 exem
plo 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 agricultu
ra a1ema, mas, diz ele, isso vale tambem para a maioria das
agriculturas europeias". Pois bem, diz ele, essas agricultu
ras, no fundo, nunca foram integradas normalmente, com
pletamente, exaustivamente aeconomia de mercado. Elas
nao 0 foram por causa das prote~6es aduaneiras que, em
toda a Europa, delimitaram, recortaram a agricultura euro
peia, os espa~os agricolas europeus; prote~6es aduaneiras
que se tornavam indispensaveis ao mesmo tempo pelas eli
feren~as tecnicas e, de modo geral, pela insuficiencia tecni
ca de cada uma das agriculturas. Diferen~as e insuficiencias,
todas elas ligadas aexistencia de uma superpopula~aoque
tomava inutil e, na verdade, indesejavel a intervenc;ao, a in
ser~ao desses aperfei~oamentos tecnicos. Por conseguinte,
se se quiser - 0 texto data de 1952 - fazer a agricultura eu
ropeia funcionar numa economia de mercado, 0 que sera
preciso fazer? Sera preciso agir sobre dados que nao sao di-

retamente clados economicos, mas sao clados condicio
nantes 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~6esvao agir sobre 0 que? Pois bem, sobre a mol
dura. Isto e, em primeiro lugar, sobre a popula~ao. A popu
la~ao agricola e numerosa demai~ - pois entao sera preclso
diminui-la por meio de interven~oesque posslbllitem traIls
ferencias de popula~ao, que possibilitem uma mlgra~ao,

etc. Sera preciso intervir tambem nas tecnicas, pondo adis
posi~ao das pessoas certo numero de ferramentas, pelo
aperfei~oamento tecnico de certo numero de.elementos ;e
lacionados 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 estrutu
ras, 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, e preciso inteIVir sobre
o c1ima42

.

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 econo
micos, nao tocam nos mecanismos especificos do mercado,
mas sao para Eucken as condi~6e5 em que sera possivel fa
zer 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
litico ee nao pode ser senao 0 mercado, como modlficar es
sas bases materiais, cu1turais, tecnicas, juridicas que estao
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dadas na Europa? Como modificar esses dados, como mo
dificar essa moldura para que a economia de mercado in
tervenha? E voces veem ai uma coisa sobre [a qual] toma
reI daqUl a pouco: que, afinal, tanto a interven<;ao govema
mental 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, cientifi
cos, 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 deca
da 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 pos
S?' tanto por razoes de tempo como por razoes de compe
tenCla, entrar em detalhes; mas e preciso apesar dos pesa
res 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 politi
ca social? Vma politica social e, ern linhas gerais, uma poli
tica 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;o
cessos economlcos selvagens que se admite que, por si mes-

mos, vao induzir efeitos de desigualdade e, de modo ge
ral, 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 for
ma do que se chama consumo socializado ou consumo co
letivo: consuma medico, consume cultural, etc. Ou seja, se
gundo instrumento, uma transferencia de elementos de
renda [do] tipo subven<;oes [...]* afamilia. 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 com
pensa<;ao, deve ser ativa, intensa tel generosa.

Sao esses tres principios que 0 ordoliberalismo logo
pas ern duvida. Primeiro, dizem os ordoliberais, uma politi
ca social, para se integrar realmente a uma politica econo
mica e nao ser destrutiva em rela~ao a essa politica eco
nomica, 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 igua
liza<;ao, a reparti<;ao do acesso de cada urn aos bens de con
sumo nao pode ern caso algum constituir urn objetivo. Nao
pode constituir urn objetivo num sistema ern que, justa
mente, a regula~ao economica, isto e, 0 mecanismo dos
pre<;os, nao se obtem de modo algum por meio de fenome
nos de igualiza<;ao, mas por urn jogo de diferencia<;oes que
e proprio de todo mecanisme de concorrencia e se esta
belece atraves das oscila<;oes que so cumprem a sua fun
<;ao e seus efeitos reguladores contanto que, e claro, se per
mita 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 cate
gorias, etc.
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que nao trabalhem, ou que haja salanos altos e salarios bai
xos, 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 de
sigualdade agir e como dizia... nao sei mais quem, acho que
era Ropke que dlZla: as pessoas se queixam da desigualda
de, mas 0 que isso quer dizer? "A desigualdade e a mesma
para todos"", diz ele. F6rmula que, evidentemente, pode pa
recer 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, evi
dentemente, tod~s devem se prestar e se dobrar. Logo,
nada de 19uallZa~ao e, por conseguinte, de modo mais pre
ciso, nada de transferencia de renda de uns para os outros.
[Mais particularmente, uma transferencia de renda eperi
gosa quando tirada da parte da renda que e produtora de
poupan~a e de investimento.]* Por conseguinte, tira-la se
ria 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, se
ria consagrada ao consuma OU, digamos, ao sobreconsu
mo, 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, tra
ta-se simplesmente de assegurar, nao a manuten~ao de um

>I- Manuscrito, p. 16. Passagem inaudivel na grava~ao: [...] cia par
te da renda uma fatia que normalmente se dirigiria para a poupan~a ou
o investimento

pader aquisitivo, isso de forma alguma, mas de um minimo
vital para os que, de modo definitivo ou passageiro, nao po
deriam assegurar sua pr6pria existencia*. Ea 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 con
trano, 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 ris
cos coletivos, como os danos materiais, por exemplo; nao se
vai pedir it sociedade para garantir os individuos contra es
ses riscos. Vai-se pedir asociedade, ou antes, aeconomia,
simplesmente para fazer que todo individuo tenha rendi
mentos 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 cons
titui 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 capi
taliza~ao mais generalizada possivel para todas as classes
sociais, que tera por instrumento 0 seguro individual e mll
tu~, 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 in
dividualiza~ao da politica social, uma individualiza~ao pela
politica social em vez de ser essa coletiviza~aoe essa socia
liza~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 consu
mo 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 cres
cimento economico. A forma fundamental da politica social
nao deve ser algo que viria contrabalan<;ar a politica econo
mica 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 aproprie
dade 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 co
locou. 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 car
regou-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, ea partir dai
e da recusa dessa polftica social que 0 anarcocapitalismo
americana vai se desenvolver, e, em segundo lugar, e im
portante 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 segu
ro, em todo caso a ideia de que cabe ao individuo, pelo con
junto das reservas de que ele vai poder dispor, seja a titulo
simplesmente individual, seja por intermedio das socieda-

des de ajuda mutua, etc., [proteger-se dos riscos], esse ob
jetivo e, apesar de tudo, 0 que voces veem em a<;ao nas po
liticas 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 ba
nalmente sobre todas essas historias, mas creio que era im
portante para mostrar agora certo numero de coisas que
me parecem [formar], como posso dizer, a armadura origi
n~l d? neohberahsmo. Primeiro ponto a salientar, este: vo
ces veem que a interven~ao govemamental- e isso as neo
liberais sempre disseram - nao e menos densa, menos fre
qiiente, menos ativa, menos continua do que num outro
sIstema. Mas_0 que e irnportante ever qual e agora 0 pon
to de aplica<;a? dessas mterve~<;oes gove~amentais. 0 go
verno - n~m e precIso dlZer, Ja que se esta num regime li
beral - 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 destruido
res do mercado sobre a sociedade. Ele nao tern de consti
tuir, 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 espessu
ra. 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 regulado
res - 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 gover
no economICO, como aquele corn que sonhavam os fisiocra
tas", isto e, 0 governo tern apenas de reconhecer e observar
as leis econo~icasi na~~e urn govemo economico, eurn go
verno 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 buscan
do essa nova defini~ao do liberalismo, dizia: nao poderia
mos 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 Ge
sellschaftspolitik". E uma politica de sociedade. As palavras,
afinal, querem dizer 0 que [dizem] *, e a trajet6ria das pala
vras indica de fato os processos que elas podem indicar.
Quando Chaban, em 1969-70, prop6e uma politica econo
mica e social, ele a apresenta como urn projeto de socieda
de, isto e, ele fara exatamente da sociedade 0 alvo e 0 obje
tivo 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 reto
mada por Giscard". Eesse 0 ponto de fralura: 0 objeto de
a~ao govemamental e0 que as alemaes chamam de II die 50

ziale Urnwelt""\ 0 ambiente social.
Ora, em rela~ao a essa sociedade que se tomou por

tanto, agora, 0 pr6prio objeto da interven~ao govemamen
tal, da prMica governamental, 0 que 0 governo sociol6gico
quer fazer? Ele quer fazer, e claro, que 0 mercado seja pos
sive!. Tern de ser possivel se se quiser que desempenhe seu
papel de regulador geral, de principio da racionalidade po
litica. 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
de traea constituiria, ao meSilla tempo, a medida e 0 criteria
geral dos elementos, 0 principio de comunica~ao dos indivi
duos 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

rna mercantis? Sera que DaD se volta, assim, aquele mode
10 da sociedade de massa, da sociedade de consumo, da so
ciedade de mercadorias, da sociedade do espetaculo, da socie
dade dos simulacros, da sociedade da velocidade, que Som
bart, 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 consti
luir 0 principio regulador nao e tanto a troca das mercado
rias quanta as mecanismos da concorrencia. Sao esses me
canismos que devem ter 0 maximo de supemcie e de espes
sura 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 empre
sanal. 0 homo oeconomicus que se quer reconshtuir DaD e 0

homem da troca, naG e 0 homem consumidor, e0 homem
da empresa e da produ~ao. Estamos, aqui, num ponto im
portante sobre 0 qual procurarei tornar urn pouco da pr6xi
rna vez. Converge nele teda uma serie de coisas.

Primeira, claro, a analise da empresa, que tinha se de
senvolvido desde 0 seculo XIX: analise hist6rica, analise eco
nomica, 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 lais
sez-jaire, certamente nao e 0 retorno a uma sociedade mer
cantil 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 es
creveu 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 estabeleci
dos: primeiro, permitir a cada urn, na medida do possivel, 0

acesso Ii propriedade privada; segundo, redu~ao dos gigan
tismos urbanos, substitui~ao da politica dos grandes subUr
bios por uma politica de cidades medianas, substitui~ao da
politica e da economia dos grandes conjuntos por uma po
lftica e uma economia de casas individuais, incentivo as pe
quenas unidades de cultivo e cria~ao no campo, desenvol
vimento do que ele chama de industrias nao-proletanas,
isto 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 traba
lho, reconstru~ao organica da sociedade a partir das comu
nidades 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 em
presas e dos centros de produ~ao. Trata-se, em linhas ge
rais, diz Ropke em 1950, de "deslocar 0 centro de gravida
de 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 toma
10 pelo que ele se propoe, isto e, por urn programa de racio
naliza~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 ambi
gua, de "VitalpoUtik", politica da vida"'. Mas 0 que e essa Vi
ta/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 comuru
dades de vizinhan~a [...J*, senao outras formas de empre
sa? Em outras palavras, trata-se de generalizar, difundindo
as e multiplicando-as na medida do possivel, as formas "em
presa" que nao devern, justamente, ser conc~ntradas .na
forma nem das grandes empresas de escala naclOnal ou m
temacional, nem tamp.o~co ~as grandes ;mpresas,~o ~po
do Estado. Eessa mulhphca~ao da forma empresa no m
terior do corpo social que constitui, a meu ver, 0 escopo da
politica neoliberal.Trata-se de fazer do mercado, da co.ncor
rencia 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 nu
mero de velhos temas sobre a vida familiar, a co-propneda
de 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, um
formizadora, etc., e os objetivos da politica govemamental
atual. Eles querem a mesma coisa. Simplesmente, enga
nam-se os entieos que imaginam, quando denunelam un:a
sociedade, digamos, "sombartiana" entre aspas, quero di
zer, 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 es
tao criticando 0 que e 0 objetivo atual da politica govema
mental. 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 or
doliberais e que agora se tomou a programac;ao da maioria
dos govemos dos paises capitalistas, pois bern, essa progra
mac;ao nao visa em absoluto a constituic;ao desse tipo de
sociedade. Trata-se, ao contrano, de obter uma sociedade in
dexada, nao na mercadoria e na uniforrnidade da mercado
ria, mas na multiplicidade e na diferenciac;ao das empresas.

Eis a primeira coisa que eu queria lhes dizer. A segun
da - acho que nao you ter tempo agora -, segunda conse
quencia dessa arte liberal de govemar, [sao] as modifica
c;6es profundas no sistema da lei e na instituic;ao juridica.
Porque, na verdade, entre uma sociedade indexada na for
ma da empresa [--.J ** e uma sociedade em que 0 principal
servic;o publico e a instituic;ao judiciana, h3 urn vinculo pri
vilegiado. Quanto mais voce multiplica a empresa, quanto
mais voce multiplica as empresas, quanto mais voce multi
plica os centros de formac;ao de uma coisa como uma em
presa, quanto mais voce forc;a a ac;ao govemamental a dei
xar essas empresas agirem, mais, eclaro, voce multiplica as
superficies de amto entre cada uma dessas empresas, mais
voce multiplica as ocasi6es de contenciosos, rnais voce mul
tiplica tambern a necessidade de uma arbitragem juridica.
Sociedade empresarial e sociedade judiciana, sociedade in
dexada aempresa e sociedade enquadrada por uma multi
plicidade de instituic;6es judiciarias sao as duas faces de urn
mesmo fenomeno.

• M.E, 1920-1960
** Algumas palavras quase inaudiveis: ao rneSffiO tempo (densifi·

carla?) e (multiplicada?)

Enisso que gostaria de insistir na proxima vez, desen
volvendo 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 enonnalmente 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 pe
quena indicao:;ao a dar aqueles que nao se sentem verdadeiramente envol
vidos: 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 fa
lando 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 fize
ram perguntas. E isso. E na outra segunda, no seminario, falaremos dos te
mas da hist6ria do direito.
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NOTAS

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 adescri~ao rninuciosa do universo concentracionano
sovietico, valeu ao seu autor a prisao, a perda cia cidadania sovie
tica e a expulsao do pais. No Ocidente, ela provocou urn vasto de
bate sabre a natureza repressiva do sistema sovietico (d. notada
mente 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 au
tor, 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 "ar
quipelago 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 pe
ri6dicos l.1teis ao conhecimento da "questao social", 0 Musee So
cial reune cole<;6es que abrangem 0 ambito social, no sentido mais

amplo do termo. Fica na rue Las Cases, n? 5, em Paris, no 7~ dis
trito. Foi esse 0 endere~o que 0 Centre d'etudes criado ap6s 0 co
16quio (ef. infra, nota 14) escolheu para sua sede social.

3. Compte rendu des seances du colloque Walter Lippmann (26
30 aout 1938), Travaux du Centre international d'etudes pour la re
novation du liberalisme, cahier n? I, apresentac;ao de 1. Rougier,
Paris, Librairie de Medicis, 1939. Cf. P-A. Kunz, I:Expt!rience neo-li
bt!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
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 col6
quio, L. Rougier apresenta assim 0 livro do "grande colunista ame
ricano" (ele assinou durante trinta anos a coluna "Today and To
morrow" do Herald Tribune): "Essa obra rejeitava a identificac;ao
estabelecida entre 0 llberalismo e a doutrina fisiocra.tica e man
chesteriana do laissez-faire, laisser-passer. Estabelecia que a econo
mia de mercado nao era 0 resultado espontaneo de uma ordem
natural, como acreditavam os economistas c1a.ssicos, mas era 0 re
sultado 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 epi
grafe 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 tragi
camente 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 Mon
naie 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 cita
dos abaixo, eram R Auboin, M. Bourgeois, A. Detoeuf, B. Laverg
ne (autor de Essor et Decadence du capitalisme, Paris, Payot, 1938, e
de La Crise et ses remMes, Paris, Librairie de Medicis, 1938), E. Man
toux, 1. Marllo (autor de Le Sort du capitalisme, Paris, Flammarion,
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1938), [?] Mercier e A. Piatier. W. Eucken, convidado, nao obteve
autoriza~ao 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,
inspetor de finan~as, diretor do Mouvement general des fonds
(antiga dire,iio do Tesouro), na epoca da Frente Popular. Econo
mista 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 cen
tral 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 co
16quio, La Crise du capitalisme, Paris, Editions de la "Revue Bleue",
1935. A Epitre aux dirigistes, Paris, Gallimard, 1949, retoma e de
senvolve algumas conclusoes do col6quio. Sua obra principal e
I:Ordre social, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1945. Cf. sua auto
biogralio, De ['aube au crepuscule, Paris, Plan, 1977. M. Foucault en
controu-se varias vezes com ele.

11. Robert Marjolin (1911-1986): economista frances, comis
sario-geral do Plano Monnet para a Moderniza\ao e 0 Equipa
mento, 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. Laf
font, 1986.

12. Raymond Aron (1905-1983): fil6sofo e soci6logo, que vi
ria a se afirmar depois de 1945 como urn dos defensores mais en
gajados do pensamento liberat em nome de sua rejei\ao do comu
nismo, s6 havia publicado ate entao La Sociologie allemande con
temporaine (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 co
l6quio, d. p. 110, mas a ata deste ultimo e publicada com a sigla

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 meca
nismo 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 di
retrizes 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 inter
ven\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 satisfa
zer as exigencias sociais das massas?] poderemos abordar as tare
fas 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 es
querda' [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 desprovi
das 0 maior bem-estar possive}'], porgue ela nao me parece corre
ta e porgue creio que existem, atualrnente, mais ou menos as mes
mas 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 po
si\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 necessi
ta 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 ten-

T
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tada a superar os limites que lhe sao atribuidos por urn interven
cionismo 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 Auf
gabe und rechtsschopferische Leistung, Stuttgart-Bedim, Kohlham
mer, 1937, p. 10: "A principal exigencia de todD sistema economi
co digno desse nome eque a dire~ao polftica se tome senhora cia
economia, tanto em seu conjunto como em suas partes; eneces
sana que a politica economica do Estado dontine intelectual e rna
terialmente 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 quan
titativa em rela~ao aos prop6sitos dos planejadores, 0 principio ex
presso 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 repre
senta tambem um corpo estranho no processo economico e um
freio it produthidade total."

22. W. Ropke, ibid., p. 302: "Devemos nos lembrar que, mui
tas vez.es, 0 pr6prio Estado, par sua atividade legislativa, adminis
trativa 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 ve
zes empregado pelos primeiros monop6lios da Europa. Mas, ja
naquele momento, essa maneira de agir caracterizava 0 enfraque
cimento do Estado porque, muitas vezes, 0 govemo procurava li
bertar-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.

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 fon
tes 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, redu
zindo a extensao das unidades economicas, provocou a cria~ao de
carteis."

26. L. von Mises, loe. cit.: "0 protecionismo so pode ter resul
tados 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 eco
namieo da eoneentra~ao nao pode evidentemente ser uma ten
deneia 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 auni
fica~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), teoriza

da por um dos disdpulos de Eucken, Leonhard Miksch (Wettbe
werb 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 eon
correncia 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 Hu
mana, 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, Bema
Tiibingen, 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 eexplicitamente fonnulada nas Grnnd
satze (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. Bou
troux, Paris, F. A1can, 1912); Hauptprobleme der Rellgionsphilosophie
der Gegenwart (Berlim, Reuther und Reichard, 1907 I Problemes ca
pltaux 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 irn
perfeitamente a sua filosofia - uma "filosofia cia atividade" -, que
se vincula muito mais acorrente de espiritualismo vitalista, mati
zada de religiosidade, que se opunha entao na Alemanha ao inte
lectualismo e ao cientificismo (d. G. Campagnolo, "Les trois sour
ces 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 neo
kantismo, a prop6sito das "ac;6es reguladoras", remete sem duvi
da adistinc;ao kantiana entre os "principios constitucionais" e os
"principios reguladores" na Critique de la raison pure [Crftica da ra
zao 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 manuscri
to 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 fortale
cimento da 'terceira via'}, porque, no bojo da moldura permanen
tel legal e institucional, 0 processo economico sempre conduziri a
certos atritos de natureza passageira e a modificac;6es que podem

suscitar estados de excec;ao, dificuldades de adaptac;ao e reper
cuss6es 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 confor
me", 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 redu
c;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 aextensao da atividade
do Estado sobre a moldura. Porque 0 processo funciona mais ou
menos bern confonne a moldura esteja mais ou menos bern estru
turada. [... ] A moldura e a esfera propria do Estado, a esfera publi
ca, onde ele pode plenamente exercer a sua func;ao 'ordenadora'.
Ela contem hIdo 0 que nao surge espontaneamente na vida eco
nomica: contem, assim, realidades que, em virtude da interdepen
dencia geral dos fatos sociais, determinam a vida economica ou,
ao contrmo, sofrem seus efeitos: os seres humanos e suas neces
sidades, os recursos naturais, a populac;ao ativa e inativa, os co
nhecirnentos tecnicos e cientificos, a organizac;ao polltica e juridi
ca 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 re
ferenda, 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 agri
cu1tura 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 du
vida, 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 wer
den). A fortiori, outros fatores, como a quantidade de popula,ao,
seus conhecimentos e aptid6es, etc. 0 maior campo de a~ao eofe
recido pelo sexto dado, a ordem juridica e social."

43. Politico holandes, Sicco Leendert Mansholt (1908-1995),
vice-presidente (1967-1972), depois presidente da Comissao Eu
ropHa (1972-73), que havia trabalhado desde 1946 para a edifica
c;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 comuni
tana ("plano Mansholt"). Cf. 0 Rapport de la Commission des Com
munautes europeennes (Plan Mansholt [. .. )), Bruxelas, [Secretariat ge
neral de la CEE], 1968.

44. Sobre essa nOt;ao de "ordem de concorrencia" (Wettbe
werbsordnung), d. W. Eucken, "Die Wettbewerbsordnung und ihre
Verwirklichung", Ordo, vol. 2, 1949, e 0 4~ livro, com 0 mesmo ti
tulo, das Grundsiitze, pp. 151-90.

45. Arthur Cecil Pigou (1877-1959), economista britanico que
opos uma economia de bem-estar, definida pelo aumento mclxi
mo das satisfat;5es individuais, a economia de riqueza. Eautor de
Wealth and Welfare, Londres, Macmillan & Co., 1912 (a obra, pro
fundamente modificada, foi editada em 1920, em Londres, pela
Macmillan, com 0 titulo de Economics ofWelfare). ct. K. Pribram, A
History ofEconomic Reasoning, Baltimore, Md., johns Hopkins Uni
versity 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 es
tudado 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 aumen
ta 0 volume da renda global real e a regularidade do seu fluxo esta

mais bern assegurada, quando se reduz a penosidade associada a
sua produt;ao e a repartit;ao do dividendo nacional emodificada
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, Wirt
schaftsordnung 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 Eco
nomy..., op. cit. [supra, p. 168, nota 8], pp. 82-6. Foi em 1947 que
Miiller-Armack empregou pela primeira vez a expressao, num re
latorio as camaras de industria e comercio de Nordrhein-Westfa
len (reeditado em seu livro Genealogie der sozialen Marktwirlschaft,
Bema, Paul Haupt, 1974, pp. 59-65). Ela s6 entrou verdadeiramen
te 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 em
pregada por 1. Marlio, p. 102, "liberalismo social": d. supra, nota
15). Eia eempregada entretanto por W. Ropke em Civitas Huma
na, trad. cit. [supra, p. 171, nota 211, p. 43: "0 liberalismo a que che
gamos I...I poderia ser designado como urn liberalismo sociologi
co contra 0 qual perdem 0 gume as armas forjadas contra 0 anti
go 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 pare
ce, nos escritos de A. Miiller-Annack a partir de 1960. Cf. "Die

1
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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. 267
91, e in W. Sliitzel et al., org., Grundtexte der sozialen Marktwirtschaft,
op. cit. [supra, p. 133, nota 21J, pp. 63-78) e "Das gesellschaftspoli
tische Leitbild der sozialen Marktwirtschaft", 1962 (reed. in Wirt
schaftsordnung. .., pp. 239-317). Ele define entao 0 programa, no
plano cia politica interna, cia segunda fase cia constnu;ao cia eco
nomia social de mercado.

53. Jacques Chaban-Delmas (1915-2000): primeiro-ministro
na presidencia de Georges Pompidou, de 1969 a 1972. Seu proje
to 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 indus
tria" f declarava notadamente: "Mas aqui a economia se une apo
litica e ao social. De fata, 0 funcionarnento defeituoso do Estado e
o arcaismo das nossas estruturas sociais sao obstaculos ao desen
volvimento economico que nos enecessano. [...] a novo fermen
to 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" [fon
te: vvww.assemblee-nat.frl.

54. Valery Giscard d'Estaing (nascido em 1926): eleito presi
dente 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 Pen
see 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 Socialis
me 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 mi
nhas obras: Deutsche Volkswirtschaft (1903) [Die deutsche Volkswirt
schaft 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 mo-

dernen Wirtschaftsmenschen, Munique-Leipzig, Duncker & Hum
blotJ, Hiindler und Heiden (1915) [Hiindler und Heiden. Patriotische
Besinnungen, Munique-Leipzig, Duncker & Humblot]." Cf. tarn
bern 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 caracterfsti
cas da sociedade capitalista descritas por Foucault, d. notadamen
te 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 capita
liste" e "Les nouveaux dirigeants"; id., Gewerbewesen, 1: Organisa
tion und Geschichte des Gewerbes, 2: Das Gewerbe im Zeitalter des
Hochkapitalismus, Leipzig, 1904; 2" ed. revista, Berlim, W. De Gruy
ter, 1929; id., "Der kapitalistische Untemehemer", Archiv fUr So
zialwissenschaft und Sozialpolilik, 29, 1909, pp. 689-758.

59. Joseph Schumpeter (1883-1950): foi em Theorie der wirt
schaftlichen Entwicklung, publicada em 1912 (reed. Munique, Dunc
ker & 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 Schumpe
ter"; reed. 1999, sem a introd.), que 0 autor da monumental His
tory 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, Socia
lism and Democracy (NovaYork-Londres, Harper & Brothers I Ca
pitalisme, 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 aenumera~ao feita par
Foucault: "Die Maf5nahmen, die hier ins Auge zu fassen sind [fur
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eine grundsatzliche Anderung soziologischer Grundlagen (Ent
massung und Entproletarisierung)], betreffen vor aIlem die Farde
rung der vvirtschaftlichen und sozialen Dezentralisation im Sinne
einer die Gebote der Wrrtschaftlichkeit beachtenden Streuung des
kleinen und mittleren Betriebes, der Bevolkerungsverteilung zwis
chen Stadt und Land und zwischen Industrie und Landwirtschaft,
einer Auflockenmg der GrolSbetriebe und einer Forderung des
Kleineigentums der Massen und sonstiger Umstande, die die Ver
wurzelung des heutigen GroBstadt- und lndustrinomaden be
gtinstigen. Es 1st anzustreben, das Proletariat im Sinne einer freien
Klasse von Beziehem Kurzfristigen Lohneinkommens zu beseiti
gen und eine neue Klasse von Arbeitem zu schaffen, die durch £i
gentum, Reserven, Einbethmg in Natur ind Gemeinschaft, Mitve
rantwortung und ihren Sinn in sich selbst tragende Arbeit zu voll
wertigen 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
cia vida, que naG seja orientada essencialmente, como a politi
ca 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 jor
nada de trabalho (citado por F. Bilger, op. cit., p. 106, que remete
apenas a "urn arligo publicado em Wirtschaft ohne Wunder". Trata
se 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 oderVi
talpolitik", Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zu Dort
mund, 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 Auslands
forschung, 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. EA. MUller-Armack que compara as

medidas referentes ao conjunto do ambiente ("die Gesamtheit der
ymwelt lf

) com a Vitalpolitik: "Die mer erhobene Forderung diirfte
In etwa ~.em Wunsche nach einer Vitalpolitik im Sinne von Ale
xa~der Rustow entsprechen, einer Politik, die jenseits des Okono
mls~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).

1
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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. - Re
torno ao co16quio Walter Lippmann. - Reflexoes a partir de urn
texto de Louis Rougier. - (1) A idiia de urna ordem jurfdico
econ8mica. Redprocidade das rela~oes entre as processos econo
micas 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 interoencionis
rna 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 pessi
mismo de Schumpeter.

Na Ultima vez, procurei !hes mostrar que, no ordolibera
lismo, estava implicada a necessidade de uma Gesellschafts
paUlik, como eles dizem, de uma politica de sociedade e de
urn intervencionisrno social ao mesmo tempo ativo, mwti
plo, 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 economi
ca poderia ter sobre a sociedade, sobre 0 tecido, a trama so
cial. 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 mercadof mas e, ao contrano, a tihllo
de condi<;iio hist6rica e social de possibilidade para urna eco
nomia de mercado, a titulo de condi<;iio para que 0 meca
msmo formal da concorrencia aja, para que, por conseguin
te, a regulat;ao que 0 mercado concorrencial cleve assegurar
possa se dar corretamente e niio se produzam os efeitos so
ciais negativos que se deveriam a ausencia de concorrencia.
A Gesellschajtspolitik deve portanto anular, niio os efeitos anti
sociais 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 eco
nomica, 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 so
ciedade com base no modelo da empresa. E 0 segundo as
pecto 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 con
temporaneo, urn acontecimento relativamente importante,
ja que vemos se cruzarem nele, bern na vespera da guerra de
1939, 0 velho liberalismo tradicional, a gente do ordoliberalis
mo alemiio, como Ropke, Riistow, etc., e gente como Hayek
e Von Mises, que viio ser os intermediarios entre 0 ordolibe
ralismo alemiio e 0 neoliberalismo americana que produzira

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 apre
sentador, 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 inter
mediario 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', des
se 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 prin
efpios gerais desse neoliberalismo. Eis 0 que ele diz a pro
p6sito 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 le
gal 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 associa
c;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 ins
titui<;oes legais, historicamente existentes na hora atual, se
jam de forma definitiva e permanente as mais apropriadas
a salvaguarda da liberdade das transa<;oes. A questiio do qua
dro 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.
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liberal nao e, portanto, em absoluto, ser consetvador, no sen
tido da manuten<;ao dos privilegios de fato resultantes da
legisla<;ao passada. E, ao contrano, ser essencialmente pro
gressista 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 tra
fegarem em todos os sentidos, a seu bel-prazer, do que re
sultariam 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 epo
ca 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 liberda
de, 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 admiti
riarn. Etudo 0 que diz respeito ao carater natural dos meca
nismos 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".

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 pas
semos 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 sim
plesmente, determina uma ordem juridica que estaria numa
rela<;ao ao mesmo tempo de servi<;o e de servidao com respei
to 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 signifi
ca<;ao. Primeiro, uma significa<;ao teorica. A significa<;ao teo
rica, 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 eco
nomico-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. Enisso que eles empunham, de cer
to modo, com a mesma mao, a hist6ria e a economia, 0 di
reito 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 so
mar urn clireito que seria, em rela~ao a esses processos, mais
ou menos adaptado ou mais ou menos retardatario. Na ver
dade, 0 economico deve ser entendido logo de saida como
urn conjunto de atividades reguladas. Urn conjunto de ati
vidades reguladas cujas regras tern niveis, formas, origens,
datas e cronologias totalmente diferentes. Essas regras po
dem 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 eurn 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 necessa
riamente atividades reguladas. 13 esse conjunto economico
juridico, e esse conjunto de atividades reguladas que Eucken
chama - mas aqui numa perspectiva mms fenomenol6gica
do que weberiana - de IIsistema"10. 0 que e0 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 con
correncia, mas esses processos economicos 56 existem real
mente na hist6ria na medida em que uma moldura institu
cional 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 re
la<;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,
novas regras de direito mais favoniveis, tais como 0 direito
de propriedade, a legisla<;ao das sociedades por a<;6es, 0 di
reito das patentes, etc. Na verdade, nao e assim que se de
vern ver as coisas. Enecessaria considerar que, historica
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 mo
dificaram mutuamente, se modelaram numa reciprocidade
incessante. MinaI, 0 capitalismo nao foi urn processo vindo

de baixo que subverteu, por exemplo, 0 direito de primoge
nitura. Na verdade, s6 se pode compreender a figura hist6
rica do capitalismo levando-se em conta 0 papel efetiva
mente desempenhado, por exemplo, pelo direito de primo
genitura 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 politi
co, 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 dis
cussao, e evidentemente urn objeto politico.

E esse objeto politico e 0 que? Pois bern, e muito sim
ples. 13 simplesmente 0 problema da sobrevivencia do capi
talismo, 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 hist6
ria 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, precisamen
te, pela 16gica unica e necessaria da sua economia, e em re
la~ao a esse capitalismo pode-se apenas dizer que esta ins
titui<;ao 0 favoreceu ou que aquela 0 desfavoreceu. Tem-se
urn capitalismo desimpedido ou tem-se urn capitalismo obs
taculizado, mas tem-se de todo modo 0 capitalismo. 0 ca
pitalismo que conhecemos no Ocidente e 0 capitalismo tout
court, modulado simplesmente por alguns elementos favo
raveis au desfavaraveis. E, par conseguinte tambem, os im
passes atums do capitalismo, na medida em que sao final
mente, em ultima instancia, determinados pela 16gica do
capital e da sua acumula<;ao, sao evidentemente impasses his
toricamente definitivos. Em outras palavras, a partir do mo
mento em que voce vincula todas as figuras hist6ricas do
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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 compreen
dem que 0 capitalismo hist6rico que conhecemos niio e de
dutivel como a Unica figura possivel e necessaria da 16gica do
capital. De fato, temos histortcamente urn capitalismo, urn ca
pitalismo que tern a sua singularidade, mas, atraves dessa
singularidade, pode dar margem a certo numero de transfor
ma\oes institucionais e, por conseguinte, economicas, urn
certo numero de transformat;oes economico-instihlcionais
que abrem para ele urn campo de possibilidades. No pri
meiro tipo de analise, referida inteiramente it 16gica do capi
tal e da sua acumula<;iio, urn s6 capitalismo e, par conse
guinte, em breve, mais nenhum capitalismo. Na outra pos
sibili~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 tor
no da hist6ria do capitalismo, da hist6ria do papel da insti
tui<;iio do direito, da regra no capitalismo, temos ill na ver
dade toda uma implica<;iio politica.

Para retomar as coisas de Dutra maneira, se voces qui
serem, 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

tinham, no fundo, duas coisas a demonstrar. Tmham, em pri
meiro lugar, de demonstrar que a 16gica propriamente eco
nomica do capitalismo, que essa 16gica do mercado concor
rencial 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 mes
rna 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 -, caracte
risticos da sociedade capitalista e que niio eram devidos it
16gica do capitalismo, mas simplesmente a uma figura pre
cisa e particular desse complexo economico-juridico.

Voces veem, portanto, que esses dois grandes proble
mas que dominaram a teoria economica, de urn lado, e a his
t6ria economica, de outro, ou a sociologia economica, de
outro, na Aiemanha eram completamente ligados. Urn pro
blema: era a teoria da concorrencia. Se os economistas da
quela epoca, Walras" e Marshall" na Inglaterra, Wicksell"
na Suecia, e todos os que os seguiram, deram tanta impor
tancia a essa teoria da concorrencia, eporgue se tratava de
determinar se 0 mecanismo formal do mercado concorren
cial 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 vo
ces 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 im
passes, as contradi<;oes, as dificuldades, mescla de racionali
dade 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 con
correncia eram dois aspectos diferentes, ou duas maneiras
complementares uma da outra de colocar e procurar resol
ver 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] pro
posi<;6es pelas quais ele procura mostrar que 0 processo eco
nomico nao pode estar dissociado de um conjunto institu
cional, 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 con
junto 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 ju
ridico" e que e a consequencia do primeiro. Se, de fato, se
admite que nao e do capitalismo decorrente da logica do ca
pital 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 capita
liSIDO, 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 mer
cado deve agir de tal modo que seus mecanismos puros se
jam em si reguladores do conjunto. Por conseguinte, nao
toquemos nessas leis de mercado, mas fa<;amos que as ins
titui<;6es sejam tais que essas leis de mercado, e somente elas,
sejam 0 principio da regula<;ao economica geral e, em con
sequencia, 0 principio da regula<;ao social. Por conseguinte,
nenhum intervencionismo economico ou a minima de in
tervencionismo economico e 0 maximo de intervencionismo
juridico. Enecessano, diz Eucken, com uma formula que, a

meu ver, esignificativa, IIpassar a urn direito econornico cons
ciente"'". Creio que devemos opor essa formula termo a ter
mo ao que seria a formula<;ao marxista banal. Na formula
<;.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 histo
riadores DaD e 0 economico, e 0 institucional, au antes, DaD

etanto 0 inconsciente dos historiadores quanto 0 incons
ciente dos economistas. 0 que escapa ateoria economica,
o que escapa aos economistas na analise deles e a institui<;ao,
e devemos passar a um nivel de direito economico cons
ciente ao mesmo tempo pela analise historica, que mostra
ra em que e como a institui<;ao e as regras de direito tem re
la<;6es de condicionamento reciproco com a economia, e,
com isso, tomar consciencia das modifica<;6es possiveis de
ser introduzidas nesse complexo economico-jurldico. Pro
blema 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 epreciso praticar agora e aplicar
aeconomia algo que na tradi<;ao alema se chama Rechts
staat e que os ingleses chamam de Rule oflaw, Estado de di
reito ou reinado da lei. E e ai, entao, que a analise ordolibe
ra! 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, Mar
shall, e a segunda por Max Weber; ela vai se inscrever em
toda urna linha de teoria do direito, teoria do direito do Esta
do, 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, per
doem-me a forma completarnente despojada e sintetica do
que yOU lhes dizer. No seculo XVIII, fim do seculo XVIII, ini
cio 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 despo
tismo entendido como urn sistema que faz da vontade, par
ticular 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 des
potismo, ainda que as vezes, concretamente, urn possa coin
cidir 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 Es
tado de polfcia e urn sistema no qual nao ha diferenc;a de na
tureza, nao ha diferenc;a de origem, nao ha diferenc;a de vali
dade e, por conseguinte, nao ha diferenc;a de efeito entre, de
urn lade, as prescric;oes gerais e permanentes do poder pu
blico - 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 qui
serem, 0 nivel da regulamentac;ao. 0 Estado de policia e 0

que estabelece urn continuum administrativo que, da lei
geral amedida particular, faz do poder publico e das injun
c;oes que este impoe urn s6 e mesmo tipo de principio e Ihe
concede urn s6 e mesmo tipo de valor coercitivo. 0 despo
tismo reduz portanto, ou antes, faz tudo 0 que pode ser in
junc;ao do poder publico originar-se da vontade do sobe
rano, e somente dela. 0 Estado de polfcia estabelece, qual-

quer que seja a origem do carater coercitivo das injunc;oes
do poder publico, urn continuum entre todas as formas pos
siveis de injunC;ao desse poder publico.

Pois bern, em relaC;ao tanto ao despotismo como ao Es
tado 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 defini
do pela forma da lei, 0 poder publico pode legitimarnente tor
nar-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 vall
das 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 dispo
si,oes legais, de urn lade, expressao da soberania, e as medi
das administrativas, de outro. Foi grosso modo isso, essa teoria
do poder publico e do direito do poder publico, que organi
zou 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 po
der 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 po
lida, 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 des
sa 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. au seja, 0 Estado de clirei
to nao e mais simplesmente urn Estado que age de acordo
com a lei e no ambito da lei. Eurn Estado em que ha urn
si~tema de d~eito, isto e, leis, mas tarnbem instancias jucli
Clanas que vao arbltrar as rela<;6es entre os inclividuos, de
urn lado, e 0 poderpublico, de outro. Esimplesmente 0 pro
blema dos tribumus admlfUstrativos. Entao, nessa segunda
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 po
dem e devem recorrer, contra 0 poder publico, a certos tribu
nais especializados que serao tribunais administrativos, en
carregados preclsarnente dessa fun<;ao de arbitragem, ou se,
ao contrario, os cidadaos podem recorrer aos tribunais ordi
narios 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 me
di_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 apa
relho de Justi<;a ordinano e que poderia arbitrar entre os cida
daos e 0 Estado. E, em todo caso, a tese inglesa, e em todas

... M.E: Von Bam (rnanuscrito: "v. Bam").

as analises que os ingleses fazem do Rule of law, do reinado
da lei nessa mesma epoca, [no] fim do seculo )(]X", eles de
finem claramente urn Estado de clireito como urn Estado em
que nao e 0 pr6prio Estado que organiza os tribunais adrni
nistrativos que arbitrarao entre 0 poder publico e os cida
daos, mas [como] urn Estado [em que] os cidadaos poderao
interpor esses recursos contra 0 poder publico na justi<;a or
dinaria. E os ingleses dizem: se ha tribunais administrati
vas, 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 Es
tado". 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 pos
sibilidade 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 se
ria a maneira de renovar 0 capitalisIno. E essa maneira de re
novar 0 capitalismo seria introduzir os principios gerais do
Estado de direito na legisla<;ao economica. Essa ideia de fa
zer 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 di
reito 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 Esta
do havia justamente deixado de ser urn sujeito de direito e
a origem do direito era 0 povo e nao 0 Estado, e que 0 Es
tado nao podia ser nada mais que a instrumentaliza<;ao da
vontade do povo, 0 que excluia totalmente que 0 Estado pu
desse ser sujeito de direito entendido como principio de di
reito, 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 emuito obscuro.
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direito na ordem economica visava algo bern diferente. Vi
sava todas as formas de interven<;ao legal na ordem da eco
nomia 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 adqui
ram a forma, e adquiram somente a forma, da introdu<;ao de
principios formais. Nao ha outra legisla<;ao economica se
nao formal. Eis qual e0 principio do Estado de direito na or
clem economica.

o que significa dizer que as interven<;oes legais deve
rao 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 pla
no? Urn plano economico euma coisa que tern uma finali
dade'". Procura-se, por exemplo, explicitamente 0 crescimen
to, 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, estabele
cern-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 mo
mento que se julgar oportuno corre<;oes, retifica<;oes, sus
pensoes de medidas, medidas alternativas, conforme 0 efeito
buscado for ou nao alcan<;ado. Em terceiro lugar, num pla
no, 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 in
dividuos a isso ou aquilo, por exemplo, a nao ultrapassar de-

terminado nivel de retribui<;ao, seja porque desempenha 0

papel de tomador de decisoes, na medida em que eele pro
prio urn,agente economico que vai investir, por exemplo, nas
obras pubhcas. Logo, nurn plano, 0 poder publico desem
penha 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 eao mesmo
tempo aquele que tern uma consciencia clara ou, em todo
caso, que cleve ter a conscil~ncia mais clara passivel do con
junto 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 cer
to nlimero de medidas de carater geral, mas que deverao per
manecer inteiramente formais, isto e, nunca deverao se pro
por 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 fa
zer; naD cleve estar inscrita no bojo de uma op~ao economi
ca global. Em segundo lugar, uma lei, se respeitar na ordem
economica os principios do Estado de direito, devera ser con
cebida a priori na forma de regras fixas e nunca ser corrigi
vel em fun<;ao dos efeitos produzidos. Em terceiro lugar, ela
deve definir uma moldura dentro da qual cada urn dos agen
tes economicos podera decidir com toda liberdade, na medi
da 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 euma 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:'11

• 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 econo
mia12• 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. Eurn con
junto de regras que determi;>a de quemodo cada urn deve
jogar urn jogo de que ninguem: noliml~e,co;,hece 0 desen
lace. A economia e urn jogo e a mslllu1<;ao Jumlica que emol
dura 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 JU
ridico-institucional garanllda pelo Estado: e essa a forma
geral do que deve ser 0 quadro institu,cional de ~m caplta
lismo renovado. Regra de jogo economlcoe_nao contro
Ie economico-social desejado. Eessa defim<;ao do Estado
de direito em materia economica, ou do Rule oflaw em ma
teria economica, que Hayek caracteriza numa frase que acho
clarissima. 0 plano, diz ele, que se opae justamente ao Es
tado 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 con
trario consiste em definir a moldura malS raclOnal nO mte
rior 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 SIS
tema 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-

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, ma
nifestar certa ordem concreta. Lei e ordem, law and order:
essas duas no<;aes, [sobre as quais] procurarei tomar da pro
xima vez e que tiveram a sorte que voces conhecem no pen
samento 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 in
tervini na ordem economica a nao ser na forma da lei, e e
no interior dessa lei, se efetivamente 0 poder publico se li
mitar a essas interven<;aes legais, que podera aparecer algo
que euma 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 pro

posito do texto de Rougier, que eu Ihes citava ha pouco.
Logo, primeiramente, nao existe 0 capitalismo com a sua lo
gica, 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 primei
ro, diferente daquele que se conheceu e que teria essencial
mente por principio uma reorganiza<;ao da moldura insti
tucional em fun<;ao do principio do Estado de direito e, por
conseguinte, varreria todo 0 conjunto desse intervencionis
mo 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 fos
se a de uma regra de jogo que 0 poder publico imporia aos
jogadores - mas apenas imporia aos jogadores, que perma
neceriam senhores de seu jogo - irnplica, eclaro, uma reva
loriza<;ao do juridico, mas tambem urna revaloriza<;ao do ju
diciario. 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 ge
ral 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 po
dia 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. Concreta
mente, nessa sociedade liberal em que 0 verdadeiro sujeito
econornico nao e0 hornem da troca, nao e0 consumidor ou
o produtor, mas a empresa, nesse regime economico e so
cial 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, nes
sa sociedade empresarial, quanto mais a lei da aos indivi
duos a possibilidade de se comportar como querem na for
ma da livre empresa, mais se desenvolvem na sociedade es
sas formas multiplas e dinamicas caracteristicas da unidade
;Iempresa", mais, ao mesma tempo, as superficies de atrito
entre essas diferentes unidades sao numerosas e grandes,
mais as ocasi6es de conflito, mais as ocasi6es de litigio se
multiplicam. Enquanto a regula<;ao econ6mica se da espon
taneamente, pelas propriedades formais da concorrencia, a
regula<;ao social por sua vez - a regula<;ao social dos confli
tos, das irregularidades de comportamento, dos danos pro-

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 mes
rna tempo, voces os destacarao do estatuto de funcionarios
virtuais a que urn plano os prendia e mais multiplicarao ne
cessariamente 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 euma 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: eurn 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 insti
tui<;ao judici8.ria francesa atual, no sindicato da magistratu
ra"', etc. Em todo caso, gostaria, a prop6sito dessa cria<;ao de
uma demanda judiciaria intensificada e multiplicada, de ci
tar simplesmente para voces este texto de Ropke, que dizia:
"Convem agora fazer dos tribunais, muito mais que no pas
sado, 6rgaos da economia e confiar asua decisao miss6es
que ate agora eram confiadas as autoridades administrati
vas."JB Em suma, quanto mais a lei se toma format mais a
interven<;ii.o judiciaria se toma numerosa. E, a medida que
as interven<;6es govemamentais do poder publico se forma
lizam mais, amedida que a intervenc;ao administrativa re
cua, 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 ale
ma contemporiinea. Gostaria, no entanto, de !hes pedir trin
ta segundos, enfim, dois minutos a mais para lhes indicar 
como dizer? - urn modo de leitura possivel desses proble
mas. 0 ordoliberalismo, portanto, projeta uma economia de
mercado concorrencial, acompanhada de um intervencio
nismo social que, por sua vez, irnplica uma renovac;ao ins
titucional em tome da revaloriza~aoda unidade "empresa"
como agente economico fundamental. Creio que temos ai,
nao simplesmente a conseqiiencia pura e simples e a proje
c;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 especifici
dade dessa arte de govemar, suas implica~oes historicas e
politicas - e e nisso que eu gostaria de me deter alguns se
gundos, depois libero voces -, se as compararmos a Schum
peter". No fundo, esses economistas, seja Schumpeter, se
jam 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 perfei
tamente viavel. Eis, grosso modo, 0 conjunto das teses co
muns a Schumpeter e aos ordoliberais.

Eai que a diferen~a vai come~ar. Porque, para Schum
peter, embora seja verdade que [no plano do] processo eco-

nomico puro 0 capitalismo nao e em absoluto contraditorio
e, por conseguinte, embora 0 economico no capitalismo seja
sempre viaveL na realidade, diz Schumpeter, historicamen
te, 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~aoda eco
nomia a centros de decisao cada vez mais proximos da ad
ministra~aoe do Estado"'. Isso e portanto a condena~ao his
torica 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 con
centra~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 autorida
de central podera controlar os meios de produ~ao e a pro
pria 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 total
mente insuportavel nem incorrigivel, e, par conseguinte,
vai-se em direc;;ao a uma sociedade socialista cuja estru
tura 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. Diga
mos 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 re
construindo, de certo modo, a analise de Schumpeter e di
zendo: primeiro, esse custo politico que Schumpeter diz que
vai ser necessario pagar a partir do momenta em que se es
tara em regime socialista, grosso modo, digamos, essa per
da 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 in
convenientes adjacentes a uma economia de tipo planifica
do. 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 con
sequencia politica necessaria it planifica<;ao, a saber, a perda
da liberdade. E por que essa perda total da liberdade e inevi
tavel 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 planifi
ca<;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 ten
dencia que Schumpeter reconheceu no capitalismo e viu que
nao era a tendencia do processo economico, mas a tenden
cia das consequencias sociais do processo economica, que
essa tendencia aorganiza~ao, acentraliza~ao, aabson;ao
do processo economico no interior do Estado seja corri
gida, e seja corrigida precisamente por uma interven<;ao
social. Nesse momento, a interven<;ao social, a Gesellschafts-

po/itik, esse intervencionismo juridico, essa defini<;ao de uma
nova moldura institucional da economia protegida por uma le
gisla<;ao formal, como a do Rechtsstaat ou do Ru/e oflaw, e 0
que possibilitara anular, absorver as tendencias centraliza
doras que sao efetivamente imanentes asociedade capita
lista, e nao it 16gica do capital. Eisso portanto que vai pos
sibilitar 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 nes
ses fenomenos monopolistas, nesses fenomenos de con
centra<;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 concor
rencial, tal como haviam definido ou, em todo caso, proble
matizado os grandes te6ricos da economia concorrencial, e
uma pratica institucional cuja importancia os grandes tra
balhos dos historiadores ou dos soci610gos da economia,
como Weber, haviam mostrado. Direito, campo institucio
nal 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 im
portantissima, pois foi ela que afinal constituiu a armadura
da politica alema contemporanea. E, se e verdade que exis
te urn modelo alemao, que voces sabem como assusta nos
50S 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 ten
tar 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 pro
blemas, 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 economi
ca giscardiana e, de outro, das utopias liberais americanas*.

.. M. Foucault acrescenta:

Bern, mio vou dar minha aula quarta-feira que vern, por questao de
cansa~ e para tomar urn pouco de fDlego. P~o-lhes desculpas. As aulas te
rao prosseguimento daqui a quinze dias. a semimlrio, segunda que vern,
mas a aula daqui a quinze dias.

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 economi
ca dos Estados Unidos a partir da decada de 1970 (foi conselheiro
economico de Nixon e de Reagan quando cia candidatura destes a
presidencia), eautor de numerosas obras, entre as quais Capita
lism and Freedom (The University of Chicago Press, 1962 / Capitalis
me et libertI!, Paris, R. Laffont, 1971), onde a£irmava que 0 mecanismo
de mereado basta para regular a maioria dos problemas economi
cos 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 Ma
tiere 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, "Bi
bliotheque de philosophie contemporaine", 1920; La Structure des
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theories deductives, Paris, F. Alcan, 1921; La Matiere et /'Energie, Pa
ris, Gauthier-Villars, 2' ed., 1921. Representante do cfrculo deVie
na 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 soviiti
que, 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 inconsidera
das e intervenr;6es abusivas dos paderes publicos, encorajados pe
los 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. 55
71), e F. Denard, "Aux origines du neo-liberalisme en France.
Louis Rougier et Ie Colloque Waiter Lippmann de 1938", Le Mou
vernent 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 de
senrolam em Madri de setembro a fevereiro de 1941 entre os em
baixadores 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 Che
valier, ministro da Educa~ao,depois da Saude em 1940 e 1941, ga
bar-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 coope
ration intellectuelle, de 26 a 30 de agosto de 1938 (d. supra, p. 207,
nota 3).

8. Colloque W Lippmann, op. cit., pp. 16-7.

9. Sobre a "abstrac;ao isolante", condic;ao da morfologia eco
nomica segundo Eucken, distinta da "abstra~ao generalizante" apli
cada 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 evo
lui 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 econo
mia polftica em Lausanne. Preocupado em conciliar a livre con
correncia com a justic;a social, elaborou, ao mesmo tempo que Je
vons (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 utili
dade marginal ("revolu~ao marginalista" de 1871-1874). Construiu
urn modelo matematico, postulando 0 conhecimento perfeitamen
te "racional" do conjunto dos agentes, que devia possibilitar de
terminar 0 equilibrio geral dos preC;os e das trocas num sistema de
concorrencia pura. Principais obras: ctconomie politique et la Justi
ce, Paris, Guillaumin, 1860; Elements d'economie politique pure, ou
Theorie de la richesse sociale, Lausanne, 1874-1887; Theorie mathe
matique de la richesse sociale, Lausanne, 1883; Emdes d'economie socia
le, Lausanne-Paris, 1896, e Etudes d'economie appliquee, Lausanne
Paris, 1898.

13. Alfred Marshall (1842-1924): economista britiinico, pro
fessor 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 eco
nomia 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 sue
co, professor da Universidade de Lund. Esforc;ou-se por superar a



teoria walrasiana do equilibria geral com seus tra~a1hos sabre as
flutua,6es do nivel medio dos pre,os. E autor de: Uber Wert, Kapi
tal 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 Nationaloko
nomie 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 poli
tica 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 verda
deiro 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: Wirtschaftsord
nung und Wirtschajlspolitik, op. cit.

18. Alusao as polemicas levantadas pela expulsao de Klaus
Croissant, 0 advogado do gropo Baader? Sobre esse acontecimen
to, 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 pa
tronato e, com isso, desmoralizar 0 govemo federal; subsidiaria
mente, se 0 govemo federal nao se prestasse a essa troca, leva-10

a renunciar ao 'Estado de direito', instaurado outrora com 0 con
curso das potencias ocidentais, para voltar a urn 'Estado' em que
a violencia tomaria 0 lugar do direito, numa palavra, a urn autori
tarismo proximo do nazismo."

19. Cf.. H. Mohnhaupt, "CEtat de droit en Allemagne: histoi
re, 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,

isto e, aadministra\ao no sentido de urn Estado-providencia, de ou
tro, 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 filo
s6fica de Kant, que ele havia intitulado de 'a critica ou a escola da
doutrina do Estado de direito' [die kritische oder die Schule der Rechts
Staats-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 Bun
des-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 Verwaltungs
gerichte 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 offentli
chen 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-
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tory to the Study of the Law of the Constitution, Londres, Macmillan
& Co., 1886, que critica por "sua total incompreensao do USa 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 Es
tado, criado pela Constitui,ao do ano VIIl (15 de dezembra de
1799), e0 6rgao jurisdicional supremo cia Franc;a. "Desde a refor
rna 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 senten
c;as proferidas pelos tribunais administrativos e no tribunal de cas
sac;ao contra as decis6es das jurisd.i<;6es administrativas em ultima
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, IIsuas severas
criticas podem ter sido enta~ justificadas, ainda que mesmo nessa
epoca 0 conselho de Estado ja houvesse iniciado uma evolu~aoque
(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 Mo
dem French Law", Law Quatterly Review, vol. XVII, 1901.

26. F. A. Hayek, The Constitution of Liberty. Trata-se na reali
dade, nao desse livro, de que Foucault acabava de extrair certas re
ferencias, mas de The Road to Serfdom, op. cit. I La Route de la servi
tude, trad. cit. [supra, p. 174, nota 33]; cf. cap. VI, pp. 58-67, "Le pla
nisme 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 co
letivista introduz naturalmente 0 sistema oposto lao do Rule oflaw]."

28. Ibid.: "No [caso do planol, e 0 governo que ajusta 0 em
prego dos meios de produ~ao a fins determinados."

29. Ibid.: "[A autoridade que elabora os planosJ deve cons
tantemente resolver problemas que nao podem ser resolvidos guian-

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 indis
pensavel 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 autori
dade executiva se exercera de forma determinada"; e p. 59: "[...] 0

govemo submetido a regra da lei esta na impossibilidade de con
trastar 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~6esrelativas as decis6es de tao gran
de 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 infor
ma~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 li
mita a estabelecer as condi~6es em que os recursos existentes po
dem 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 fil6
sofo 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 com
petitivo de prodw;ao e de distribuit;ao age. Nenhurn sistema de mer
cado 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 conservadoris
rno americana, eurn monstro por hibridac;ao. I...] Como se pergun
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Observa¢es gerais: (1) 0 alcance metodol6gico da ana
lise dos micropoderes. (2) 0 inflacionismo da jabia do Estado.
Suas liga~oes com a crftica ordoliberal. - Duas teses sabre a Es
tado 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 neolibe
raI alemiio e a projeto frances de uma "economia social de mer
cado", - a confexta da passagem, na FranfQ, a uma economia
neoliberaI. - A po[ttica. social francesa: a exemplo da segurida
de 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" epobreza "ab
so/uta", A renuncia apolftica 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, sen
do 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 ex
plicar urn POllCO, diante de voces, sabre, digamos, essa in
flexao na orienta~ao que eu queria dar a este curso. Se me
alonguei tanto assim sobre 0 neoliberalismo, pior ainda so
bre 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 go
verno de Willy Brandt ou de Helmut Schmidt'. Se me detive
demasiado longamente sobre esse problema do neolibera
lismo 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 aanalise das rela~6es de poder - estando entendido, e
claro, repito mais uma vez, que 0 poder nao pode em hip6-
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tese algurna ser considerado nero urn principia em si nero
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
chamar de governamentalidade, ista e, a maneira como se
conduz a conduta dos homens, nao e mais que uma pro
posta de grade de aniilise para essas relac;6es de poder.

Tratava-se portanto de testar essa noc;ao de govema
mentalidade 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 con
duz 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 me
dida se podia admitir que a aniilise dos micropoderes ou dos
procedimentos da govemarnentalidade nao esta, por defi
nic;ao, limitada a uma area precisa, que seria definida por
urn setor da escala, mas deve ser considerada simplesmen
te urn ponto de vista, urn metodo de decifrac;ao que pode ser
valido para a escala inteira, qualquer que seja a sua grande
za. 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 ra
zao 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 atualmen
te e a partir de horizontes extremamente numerosos e qua
se sempre 0 Estado: 0 Estado e seu crescimento sem fim, 0

Estado e sua onipresenc;a, 0 Estado e seu desenvolvimento

,. M.E: termo

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

Em primeiro lugar, a ideia de que 0 Estado possU! em
si e por seu dinamismo proprio uma especie de forc;a de ex
pansao, 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 consti
tuiria para ele ao mesma tempo seu outro, seu extenor, seu
alvo e seu objeto, a saber: a sociedade civil. 0 primeiro ele
mento que me parece de fato percorrer toda a tematica geral
da fobia do Estado e, portanto, essa forc;a intrinseca do Esta
do 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 conti
nuidade genetica, de implicac;ao evolutiva entre diferentes
formas de Estado: 0 Estado administrativo, 0 Estado-proVl
dencia, 0 Estado burocratico, 0 Estado fascista, 0 Estado to
talitario, 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 Esta
do se engendram umas as outras a partir de urn dinamismo
especifico ao Estado -, essas duas ideias me parecem cons
tituir 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. In
flacionista por que?
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Primeiro, porgue ereio que essa tematica faz crescer, e
com uma velocidade cada vez mais acelerada, a intercam
biabilidade 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 evo
lutivo constante do Estado, nesse momento torna-se possi
vel 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 exem
plo, da seguridade social e do aparelho administrativo em
que ela repousa vai remeter, a partir de alguns deslizamen
tos 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 especi
ficidade de analise requerida se diJui'. Logo, infla~iio no sen
tido de que ha crescimento da intercambiabiJidade das ana
lises 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~iiogeral pelo pior,
na medida em que, qualquer que seja 0 objeto da analise,
qualquer que seja a tenuidade, a exigiiidade do objeto da ana
lise, 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 imagine
mos 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 si
nal da fascistiza~iio do Estado, como se, muito antes de qual
quer Estado fascista, niio tivesse havido condena~6es desse
genera - e bern piares.

Terceiro fatar, terceiro mecanisme inflacionista que me
parece caracterizar esse tipo de ancilises, eque essas anali
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 parentes
co ou urn perigo, algo como 0 grande fantasma do Estado
paranoico e devorador. Nessa medida, pouco importa final
mente que influencia se tern sabre 0 real ou que perfil de atua
lidade 0 real apresenta. Basta encontrar, pela via da suspei
ta e, como ditia Fran~ois Ewald, da 1/demincia"·l, alga como
o perfil fantasistico do Estado para que ja niio se tenha ne
cessidade de analisar a atualidade. A elisiio da atualidade
parece-me [ser] 0 terceiro mecanisme inflacionista que en
contramos nessa crftica.

Enfim, eu ditia que euma cntica inflacionista, essa 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 atual
mente em tantas fonnas diversas do nosso pensamento. Ora,
parece-me que esse genera de analise - e e por isso que in
sisti sobre esse neoliberalismo dos anos 1930-1950 -, pare
ce-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, ten
do, entiia, urna localiza~iio bern precisa. Ela niio tinha, naque
la 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, quan
do 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
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das politicas, digamos, dirigistas e intervencionistas tipo New
Deal e Frente Popular, fazer a critica da economia e da po
litica nacional-socialista, fazer a critica das op<;6es politicas
e economicas da Uniao Sovietica, enfim, de maneira geral,
fazer a critica do socialismo. Eaf, nesse clima e consideran
do 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 ten
dencia a se encarregar da sociedade civil inteira.

Gostaria de citar simplesmente para voces dois textos
que atestam a precocidade dessas duas ideias que nos pa
recem 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 pla
no Beveridge conduz a /I cada vez mais previdencia social,
cada vez mais burocracia social, cada vez mais confusao li
gada 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 res
ponsabilidade 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 exatamen
te na mesma epoca, sempre em reac;3.o a esses pIanos do
pos-guerra que os angio-americanos, principalmente os in
gleses, 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-

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 socialis
tas 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, apro
ximando-nos da Alemanha de 1914-[19]18, tambem nos
aproximamos da Alemanha nazista. as perigos da invasao
alema estao longe de se encontrar definitivamente conjura
dos. as socialistas ingleses, 0 Labour, 0 plano Beveridge: eis
quais serao os verdadeiros agentes da nazifica<;ao da Ingla
terra como complemento, crescimento da estatiza<;ao.Voces
estao vendo portanto que todos esses temas sao temas an
tigos, 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, con
tra 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 rapi
do balan<;o. Em primeiro lugar, a tese de que 0 Estado-pro
videncia, 0 Estado de bem-estar nao tern nem a mesma for
ma, claro, nero, parece-me, a mesma cepa, a mesma origem
do Estado totalitmo, do Estado nazista, fascista ou stalinis
tao 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 limi
ta~ao, uma atenua~ao,uma subordina~aoda autonomia do
Estado, da sua especificidade e do seu funcionamento pro
prio - 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 prin
cipio dos regimes totalitanos nao deve ser buscado num de
senvolvimento intrfnseco do Estado e dos seus mecanismos;
em outras palavras, 0 Estado totalitano nao e a Estado ad
ministrativo do seculo XVIII, a Polizeistaat do seculo XIX le
vado ao limite, nao e a Estado administrativo, 0 Estado bu
rocralizado do seculo XIX levado aos seus limites. 0 Estado
totalitario e uma coisa diferente. Ha que buscar seu princi
pia, 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 par
tido. E0 partido, eessa extraordinaria, curiosissima, novis
sima organiza<;ao, e essa novissima govemamentalidade de
partido surgida na Europa no fim do seculo XIX que e pro
vavelmente - 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 totalita
ristas, 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 atual
mente em quest.ao na nossa realidade DaD e tanto 0 cres
cimento do Estado au da razao de Estado, mas antes 0 seu
decrescimento, que vernos se manifestar nas nossas socie
dades do seculo XX nestas duas formas: uma, que e preci
samente a decrescimento da govemamentalidade de Esta
do com a crescimento da govemamentalidade de partido; de
outro lado, a outra forma de decrescimento, que e a que po
demos constatar em regimes como a nosso, em que se tenta

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 sai
da esse tipo de govemamentalidade. Nao quero dizer tam
pouco que nao seja legitimo, digamos, odiar a Estado. Mas
creio que a que nao se deve fazer e imaginar que se descre
ve urn processo real, atual e que diz respeito a nos todos
quando se denuncia a estatiza~ao ou a fascistizac;ao, a ins
taura<;ao de uma violencia estatal, etc. Todos as que partici
pam da grande fobia do Estado fiquem sabendo que VaG no
sentido em que sopra a vento e que, de fato, em toda par
te, 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 decor
re muito mais do decrescimento e do desconjuntamento do
Estado. Quero dizer tambem que nao devemos nos enga
nar sabre a natureza do processo hist6rico que toma atual
mente a Estado, ao mesmo tempo, tao intoleravel e tao pro
blematico. Bern, epor essa razao, digamos, que eu queria
estudar mais detalhadamente a organiza<;ao do que pode
namos chamar de modelo alemao e sua difusao, estando
entendido, e claro, que esse modelo alemao, tal como eu pro
curava 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 tor
nar-se hitlerista. 0 modelo alemao que se difunde, a modelo
alemao que esta em questao, a modelo alemao que faz par
te da nossa atualidade, que a estrutura e a pemla sob a seu
corte real, esse modelo alemao e a possibilidade de uma go
vemamentalidade neoliberal.
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A difusao do modelo alemao poderia ser acompanha
da 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 pode
namos chamar de difusao do modelo alemao se deu de ma
neira lenta, insidiosa, acerba e, a rneu ver, com tres caracte
risticas. 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 forte
mente estatizada, fortemente dirigista, fortemente adminis
tralIva, com todos os problemas que isso implica. Segun
do, 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 eco
nomlCa essa que constitui 0 motivo, 0 pretexto e a razao da
mtrodu~ao e da aplica~ao desse modelo alemao, e ao mes
mo_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 mo
delo 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 ad
quire 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 li
beral, a renova~ao perpetua da politica liberal foi uma cons
tante 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 per
feltamente consldera-Io urn fenomeno absolutamente en
dogeno aos Estados Unidos. Haveria toda uma serie de es
tudos mais precisos a fazer sobre 0 papel que representa
ram os imigrantes alemiies nos Estados Unidos, 0 papel que

desempenhou alguem como Hayek, por exemplo. Born. En
tre 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 ale
mao nos Estados Unidos e que ele tambem se desenvolve
num contexto de crise, mas uma crise que etotahnente dife
rente daquela por que passa a Fran~a, pois se trata de uma
crise economica, claro, mas que tern urna fonna bern diferen
te 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 inter
ven~ao do 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 neolibe
ralismo nos Estados Unidos e que essa govemamentalidade
neoliberal, em vez de ser, de certo modo, propriedade quase
exclusiva do pessoal govemamental e dos seus conselhei
ros, como acontece na Franc;a, apresenta-se, pelo menos em
parte, como uma especie de grande altemativa economico
politica 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
dais fenomenos nao coincidem, nao se superp6em, embo
ra, e claro, entre urn e outro exista todo urn sistema de tro
cas e de apoios.

Hoje, portanto, gostaria de Ihes falar urn pouco do que
poderiamos chamar de neoliberalismo na Fran~a e da exis
tencia do modelo alemao. Para dizer a verdade, estive urn
born tempo embara~ado, porque nao e possivel, creio sin
ceramente, 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 parentes
co. Ora, e muito diftcil encontrar simplesmente 0 ato de re
conhecimento, a declara~ao que permitiria dizer: ah, e isso
que eles fazem e sabem que fazem. Era muito diftcil, ate es
tes ultimos tempos, quase estas ultimas semanas. La pelo
fim de [19]78, creio que em dezembro de [19J78, foi publi
cado 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 es
pecializado nas questaes industriais'", pensei que talvez en
contrasse enfim nele 0 que eu procurava, mas logo me de
cepcionei, porque na quarta capa do livro, na apresenta~ao,

le-se 0 seguinte: que 0 autor, "repelindo a tenta~ao de uma
transposi~aoapressada 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 a1em
Reno"l~. Trata-se, diz ele de fata, de constihlir ao mesma tem
po 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, glo
bal, 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

urn pouco as coisas, algumas inclica~aes sobre 0 que pode
riamos chamar de contexto economico, que pode precipitar,
no curso dos ultimos anos, a introdu~ao e a aplica~ao des
se modele.Vamos retomar, se voces quiserem, as coisas mui
to esquematicamente. Digamos que apos a grande crise dos
anos 1930, em suma, todos os govemos, quaisquer que fos
sem, sabiam muito bern que as elementos economicos que
eles deviam levar necessariamente ern considera~ao, qual
quer que fosse a natureza dessas op~aes, quaisquer que fos
sem essas op~aes e esses objetivos, eram 0 pleno emprego,
a estabilidade dos pre~os, 0 equilibrio da balan~a de paga
mentos, 0 crescimento do pm, a redistribui~ao da renda e
das riquezas e 0 fomecirnento dos bens sociais. Egrosso
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, nes
sa 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~ade
pagamentos, e 0 crescimento e todos os outros elementos
viriam de certo modo em conseqiiencia desses dois primei
ras objetivos absolutos. As op~aes feitas na Inglaterra e na
Fran~a - na Fran~a, na epoca da Frente Popular e, mais tar
de, depois da Liberta~ao; na Inglaterra no momenta, justa
mente, da elabora~aodo plano Beveridge e da vitoria traba
Ihista em 1945 -, as op~aes inglesa e francesa foram, ao con
trano, estabelecer como objetivo primeiro e absoluto, nao a
estabilidade dos pre~os, mas sim 0 pleno emprego, nao a ba
lan~a de pagamentos, mas sim 0 fomecimento de bens so
ciais, 0 que implicava por conseguinte, para que ambos pu
dessem ser assegurados - 0 fomecimento de bens sociais e
o pleno emprego -, evidentemente urn crescimento, urn cres
cimento voluntarista, urn crescimento acentuado, urn cresci
mento forte e sustentado.

Deixemos de lado 0 problema de saber por que esses
objetivos aplicados na Inglaterra, para dizer numa palavra,



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 im
porta. Digamos que era essa a situa,iio inicial e a raziio pela
qual, mesmo sob 0 regime de De Gaulle, manteve-se, gros
so modo, com toda uma serie de atenua~6es de tipo liberal,
o essencial desses objetivos que podemos chamar de obje
tivos dirigistas, desses metodos dirigistas, desses procedi
mentos planificadores centrados portanto no pleno empre
go 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 eco
nomia 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 iri
versiio 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~aode crise key
nesiana, 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 iri
vestimento, nas op~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 encare
cimento do pre~o da energia, encarecimento esse que niio
se devia em absoluto a constitui~iio de urn cartel de vende
dores que impunha urn pre~o alto demOOs, mas era, ao con
trano, simplesmente a diminui\=ao da influencia economica
e politica do cartel dos compradores e a constitui~iio de urn

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 mui
to bern, nesse contexto (perdoem-me 0 carater tiio esque
matico disso tudo), como 0 liberalismo econornico pode
aparecer, e pode efetivamente aparecer, como 0 unico cami
nho 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 Uni
ca maneira de poder rehficar op~6es erroneas de investi
mento 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 irivesti
mento 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 in
vestimento, por urn lade, e para ajustar a econornia france
sa ao novo pre~o da energia era, portanto, a solu~iio que pa
recia 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 diga
mos, entre urna politica moos iritervencionista, moos dirigista,
protecionista, interessada nos equilibrios globOOs, preocupa
da 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 repre
sentam inflex6es no rumo do liberalismo. Ora, creio que 0

que esta em jogo agora e aquilo para que a crise economi
ca, 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 neoliberal
e, como naD tenho a menar inten~ao,rnais uma vez, de des
crever tudo isso em todos os seus aspectos, gostaria sim
plesmente de considerar urn que nao conceme, justamente,
aeconomia propriamente dita ou ainsen;ao direta e ime
diata da economia francesa numa economia de mercado
mundial; gostaria de considerar [essa politica]* sob urn ou
tro aspecto, 0 da politica social. No govemo atual, na gover
namentalidade 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 Li
berta<;ao, programada durante a propria guerra, essa politi
ca 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 economi
co e social prioritano, porque se atribuia a inexistencia do ple
no emprego a crise economica de 1929. Atribuia-se tambem
a ela todas as conseqiiencias politicas que isso teve na Ale
manha e na Europa em geral. Logo, manter 0 pleno empre
go 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 man
ter 0 pleno emprego e para atenuar os efeitos da desvalori
za<;ao que toma ineficaz a poupan<;a, a capitaliza<;ao indivi
dual, 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 solida
riedade nacional, modelo que consiste no fato de que nao
se pergunta as pessoas nem 0 motivo pelo quallhes acon
teceu 0 que aconteceu, nem a que categoria economica elas
pertencem. 0 que acontece com urn individuo em materia
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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 redistri
bui,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 particularmen
te privilegiados, mas de maneira geral considerava-se que
cabia a toda a coletividade cobrir os inforrunios dos indivi
duos. 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 pala
vras, sera que naD acarretara, voluntana ou involuntariamen
te, 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 por
tanto 0 sistema economico e 0 proprio sistema social?

A essa questao foram dadas varias respostas. Sirn, res
ponderam 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 signifi
ca~ao se naD introduzir, no interior do regime economico,
certo numero de retifica,oes, certo numero de nivelamen
tos, que a politica liberal por si propria e os mecanismos eco
nomicos 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 par
tir de 1945", na verdade nao tern nenhum efeito direto 50

bre 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 Segurida
de 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 exa
to momento em que ela era criada: nao se preocupem, a Se
guridade Social nao e feita para ter efeitos economicos e
nao pode te-los, a nao ser efeitos beneficos'". Ele definia as
sim 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 subsisten
cia 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 ca
brados unicamente sobre 0 saJario, em outras palavras, vai-se
acrescentar ao salano efelivamente pago em especie mone
tana urn salano virtual; na verdade, nao e que seja urn acres
cimo, mas de fato se tera urn salario total em que uma par
te 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. Euma sohdanedade
que nao e imposta aos nao-assalariados para os assalaria
dos, e"uma solidariedade que eimposta a massa dos assa
lariados" para 0 seu unico e exclusivo beneficio, "para 0 be
neficio 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 verda
de, como a Seguridade Social nada mais e que certa maneira
de pagar algo que nada mais e que urn salario, ela na~ one
ra a economia. Melhor ainda, ela, no fundo, permlte nao au
mentar 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

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 inte
ressante, por ter sido feito por alunos da ENA' a titul~ de es
tudo-balan,o dos trinta anos de Segundade Social . Esses
alunos da ENA fazem a seguinte constata,ao. Primeiro, di
zem eles a Seguridade Social tern incidencias economicas
consider~veis, e essas incidencias estao ligadas, alias, apro
pria maneira como foi definida a base de ciilculo das contri
bui,oes. De fato, a incidencia se produz sobre 0 custo do tra
balho. 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 des
sa eleva,ao do custo do trabalho, as concentra,oes mdus
triais 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 econo
micas aparecem em fun,ao do custo do trabalho e produ
zem urn aumento do desemprego, como, ainda por cima, a
propria maneira como se estabelec~ urn teto par~ as contri
bui~6es, isto e, a maneira como ha dlferencla~ao entre as
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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 mos
trar que, em vez de as redistribui,Des, considerando-se uni
fonnes os salanos, irem dos jovens aos velhos, dos solteiros
aos que tern uma familia a seu encargo, das pessoas que go
zam de boa saude aos doentes, havia na verdade, por cau
sa 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 Segu
ndade SOCIal, tal como vern funcionando ha trinta anos, in
troduz 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 financia
mento 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, vo
ces 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 eco
norrucas 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 co
letivos; em terceiro, urna regula,ao dos processos economicos
capaz de assegurar, diz ele, 0 crescimento e 0 pleno empre
go"'- Temos ai os objetivos tradicionais da politica economica
francesa que, ainda nessa epoca, DaD podiam ser questiona
dos. Mas 0 que ele questiona, em compensa,ao, e 0 vinculo
entre essas tres fun,Des economicas do Estado - redistri-

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 alo
ca,ao de tipo propriamente social". Ora, diz ele, isso e into
leravel. Seria preciso, numa politica sadia, "dissociar intei
ramente 0 que corresponde as necessidades da expansao
economica do que corresponde a preocupa,ao com a soli
dariedade 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 prin
cfpio, 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 perturba
do 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 passi
vel operar esse descolarnento? Aqui tarnbem, sempre seguin
do 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 sa
ber, 0 d~ que a economia eessencialmente urn jogo, que a
econ?mla se. des.envolve como urn jogo entre parceiros, que
a socledade mtelra deve ser penneada por esse jogo econo
mico e que 0 Estado tern por fun,ao essencial definir as re
gras 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
ficie, por conseguinte, 0 maior numero possivel de pessoas,
com simplesmente - e e aqui que vamos ter a supertfcie de
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contato sem penetra~ao real do economico e do social- uma
regra, uma regra de cetto modo suplementar e incondicio
nal 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 fi
que total e definitivamente fora de jogo. Especie de contra
to 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 originaria
mente participa do jogo economico porque quer, por con
seguinte cabe it sociedade e it regra do jogo imposta pelo Es
tado fazer que ninguem seja excluido desse jogo no qual
esta pessoa se viu envolvida sem nunca ter desejado expli
citamente 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 eco
nomico e 0 social e a regra de salvaguarda que faz que ne
nhum jogador seja excluido dele, e essa ideia que voces en
contram 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 pos
sibilitam tomadas de decisao descentralizadas, e essas re
gras sao as mesmas para todOS."44 Entre a regra da concor
rencia da produ~ao e a da prote~ao do individuo, ha que ins
taurar "urn jogo particular" para que nenhum jogador pos
sa correr 0 risco de perder tudo" - ele diz "jogo particular",
mas sem duvida melhor seria dizer 1/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 mes-

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 tem
po 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 cau
sa da crise e da intensidade da crise, nao puderam ser leva
das ate 0 fim, nao puderam constituir urn conjunto coeren
te, [mas tomando] 0 exemplo de urn projeto que retomou
varias vezes desde 1974 e e 0 projeto do imposto negati
vo. De fato, quando Giscard, naquele texto de [19]72, [di
zia] que era necessario fazer que nunca ninguem perdesse
tudo, ele ja tinha na cabe~a essa ideia de urn imposto nega
tivo. 0 imposto negativo nao e uma ideia do neoliberalis
mo 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 resu
mir 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: restabe
lecimento do jogo do mercado sem levar em conta a prot~ao dos indivi
duos. 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) recons
tihIi~ao do 'capital humano' (...J, b) 0 imposto negativo (Chicago).



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 eco
nomica 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 pro
porcionaria 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 per
feitamente 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 se
rem desempregados, nao podem alcan<;ar urn certo pata
mar 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 compensato
rios, os beneficios de cobertura caracteristicos de uma po
litica 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 eesse, 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, evidente
mente, sobretudo em suas formas francesas, 0 aspecto dras
tico 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 negati
vo e concebido por Stoleru e Stoffa;;s de uma maneira rela
tivamente sofisticada, na medida ern que enecessario, em
particular, fazer que as pessoas nao tomem esse subsidio su-

plementar como uma especie de meio de viver que lhes evi
taria procurar urn trabalho e se reintroduzir no jogo eco
nomico. 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 mo
tiva<;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 de
talhes - importantes embora. Costaria simplesmente de ob
servar 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 cau
sa da pobreza. Nao seria nunca no nivel das determina<;oes
da pobreza que 0 imposto negativo agiria, mas simplesmen
te no myel dos seus efeitos. E0 que diz Stoleru, quando escre
ve: "Para alguns, a ajuda social deve ser motivada pelas cau
sas da pobreza", por conseguinte, aquilo que ela deve cobrir
e a que deve se dirigir e a doen<;a, e 0 acidente, I' a inapti
dao ao trabalho, I' a impossibilidade de encontrar urn empre
go. au seja, nessa perspectiva, que I' a perspectiva tradicio
na!, 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 im
posto negativo, "a ajuda social deve ser motivada unicamen
te pelos efeilos da pobreza: todo ser humano", diz Stoll'ru,
"tem necessidades fundamentais e a sociedade deve ajuda
10 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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.. Entre aspas no manuscrito (p. 25).
"'... Entre aspas no manuscrito (p. 25).

vel do jogo social: nao tem a minima importancia se edro
gado, se e desempregado voluntano. 0 Unico problema e
saber se, quaisquer que sejam as razoes, ele esta ou nao aci
ma 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, in
quisit6rias, 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 re
ceber a assistencia, para ter vontade, apesar de tudo, de pas
sar 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 ren
da, isto e, grosso modo, tudo 0 que se poderia colocar sob 0

signo da politica socialista. Se se chamar de politica socia
lista 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 im
posto negativo e0 contrano de uma politica socialista. A po
breza relativa nao entra em absoluto nos objetivos de seme
lhante polilica social. 0 linico problema e a pobreza "abso
luta"**, ista e, esse limiar abaixo do qual se consiclera que
as pessoas nao tem uma renda decente capaz de lhes pro
porcionar urn consuma suficiente51

.

Por pobreza absoluta, e creio que aqui ha que fazer uma
ou duas observa<;oes, nao se deve entender, e claro, uma es
pecie de limiar valido para toda a humanidade. Essa pobre
za absoluta e relaliva para toda sociedade, e ha sociedades
para as quais 0 limiar de pobreza absoluta se situara relali
vamente 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 lu
gar, como voces veem - e essa euma conseqiiencia impor
tante -, introduz-se essa categoria do pobre e da pobreza,
que todas as polilicas sociais, desde a Liberta<;ao com certe
za, mas para dizer a verdade todas as polilicas de bem-estar,
todas as politicas mais ou menos socializantes ou socializa
das desde 0 fim do seculo XIX, haviam tentado absorver.
Uma polilica de lipo socialista de Estado it alema, uma poli
lica 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 cliva
gem entre os pobres e os menos pobres. Era sempre no le
que da pobreza relativa, era sempre na redistribui<;ao da
renda entre eles, era no jogo de diferen<;a entre os mais ri
cos e os mais pobres que se situava a polilica. Aqui, ao con
trano, 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 as
sistidos dos nao-assistidos.

A terceira caracteristica desse imposto negativo e que,
como voces veem, ele assegura de certo modo uma segu
ran<;a geral, mas por baixo, ou seja, em todo 0 resto da socie
dade vai-se deixar agir, precisamente, os mecanismos eco
nomicos do jogo, os mecanismos da concorn§ncia, os meca
nismos da empresa. Acima do limiar, cada um devera ser para
si mesmo e para a sua familia, de certo modo, uma empre
sa. 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 anu
la<;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 mobilida
de 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 uti
lizavel, se as necessidades economicas assirn necessitarem,
se as possibilidades economicas assirn ocasionarem. Sera por
tanto uma especie de popula<;ao flutuante infra e suprali
miar, 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 utili
zar, 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 eurn 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 cer
to modo, subsista de tal modo que podera sempre ser can
didato 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 consti
tuiu 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 lun
ciona como lunciona agora, a partir do momenta em que a

popula<;ao camponesa nao pode mais proporcionar essa es
pede de lundo perpetuo de mao-de-obra, e necessario cons
titui-lo num modo totalmente diferente. Esse modo total
mente 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 cen
trado no pleno emprego e pusesse em pratica mecanismos
como os da Seguridade Social. Em sintese, deixa-se as pes
soas a possibilidade de trabalhar se quiserem ou se nao qui
serem. Proporciona-se sobretudo a possibilidade de nao
faze-las trabalhar, se nao se tern interesse de faze-las traba
lhar. Garante-se simplesmente a elas a possibilidade de exis
t(~ncia num certo patamar, e eassim que podera funcionar
essa politica neoliberal.

Ora, urn projeto como esse nada mais e que a radicali
za<;ao desses temas gerais de que lhes falei a prop6sito do
ordoliberalismo, quando os ordoliberais alemaes haviam ex
plicado que 0 objetivo principal de uma politica social certa
mente nao era considerar todas as vicissitudes que podem
ocorrer a massa global da popula,ao, mas que uma verda
deira 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 assis
tir os que deles necessitam naquele momento, e somente na
quele momenta em que deles necessitam.
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NOTAS

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 entrevis
ta 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 acusa
c;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']", acres
centando: "Mas sabre essa quest.3.o deveremos reeorrer antes de

mais nada a. excelente obra do soci61ogo cat6lico (antes alemao e
hoje lecionando nos Estados Unidos), Goetz Briefs: The Proletariat,
NovaYork, 1937."

6. F. Hayek, The Road to Serfdom, up. cit. I trad. cit., introd., p. 10.
7. Trad. cit., ibid.: "Nao eaAlemanha de Hitler, aAlemanha

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 ten
dencias 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, tem
se 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 con
tra as tendencias socialistas do periodo anterior, mas urn resulta
do inevitavel dessas tendencias."

9. Cf. supra, aula de 7 de fevereiro de 1979, pp. 150-1, a expo
sic;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, con
sagrara seu curso ("Do govemo dos vivos") ao problema do exa
me 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 Gau

che Proh~tarienne.a. Les Temps Modernes 310 bis: Nouveau Fascis
me, Nouvelle Democratie, 1972. Mas a obseIVac;ao de Foucault se re
laciona 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 extra
der Klaus Croissant?", DE, III, n~ 210, pp. 361-5, onde sem dtivida
pela prime-ira vez teoriza 0 IIdireito dos govemados, [...1mais pre
ciso, mais historicamente determinado que os direitos do homem",



p. 362), havia rompido com os que, venda na Alemanha de Hel
mut Schmidt urn Estado fascistizante, caucionavam a luta terroris
tao Sabre a atitude de Foucault ante a 1/questao alema", d. Securite,
Tenitoire, Population, "Situation des cours", pp. 386-7.

12. Richard Nixon (1913-1994), presidente dos Estados Uni
dos de 1968 a 1974.

13. James Earl (dito Jimmy) Carter (nascido em 1924), presi
dente 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 Jean
Marcel Jeannenay;. depois comissano europeu em Bruxelas de ju
lho 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 se
tembro de 1976, urn plano feite de medidas de austeridade, cha
mada 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'Ex
pansion 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 inter
vencionismo, R. Barre declara: liSe voce entende por liberalismo
economico a doutrina do 'laissez faire, laissez passer', eu certa
mente nao sou liberal. Se voce entende por liberalismo economico
a gestao descentralizada de uma economia modema, que combi
ne ao mesmo tempo a liberdade, acompanhada de responsabili
dade, 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~aoglobal da atividade economica, de manuten~aoda con
correncia, de corre~aodos efeitos do mercado sobre 0 emprego, de
distribui~aomais equitativa da renda -, ele conclui: "Eis 0 meu li
beralismo. Nao se diferencia muito do que pensam e fazem certos
govemos social-democratas" (p. 107). Em seguida, ele faz explici
tamente referencia a"economia social de mercado", cujos resultados

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, Calmann
Levy, "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 ("50
mente urn novo imperativo industrial, replica do imperativo de in
dustrializa~aolan~adoh.i dez anos, perrnitir.i enfrentar essa gran
de amea~a [do terceiro mundo em desenvolvimento e dos paises
superindustrializados]", p. 48).

16. Nascido em 1947, politecnico e engenheiro de Minas, di
plomado 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: "Rejeitan
do 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 qui

ser que as leis do mercado deem novo vigor aesfera economica,
sera necessario que, paralelamente, a imagina~ao retome 0 poder
na esfera coletiva. Ao contrmo do que se ouve com tanta freqiien
cia dizer, nao ha incompatibilidade entre uma economia de mer
cado 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 redistri
buir 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 Repu
blica 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 (1958
1969), 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 doV Plano, /Ia responsa
bilidade principal pelo desenvolvimento industrial pe~~nce ~os

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 pnncz
pales du V' Plan, p. 72, citado por A. Gauron, op. cit., p.. 87, que co
menta: /I 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 so
ciais 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~, aestabili
zac;ao do franco e enfrentou 0 mal-estar socIal com dlVersas me
didas de estabilizac;ao.

24. No dia 10 de junho de 1958, Jacques Rueff enviou a,An
toine Pinay, nomeado ministro das Financ;as e Assuntos Economl
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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 (de
creto de 4 de outubro de 1945), conforme 0 cornprornisso do Con
seiho Nacional da Resistencia (0 CN](, de que era membro A. Pa
rodi, ministro do Trabalho em 1945), a Seguridade Social tinha por
missao "livrar os trabalhadores da incerteza do amanha", gerado
ra 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: 1945
1952, 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 Beve
ridge sur Ie plan franc;ais de securite sociale de 1945", art. cit. [su
pra, p. 175, nota 38]. Sobre 0 programa sociai do CNR, d. supra,
p. 131, nota 15. . . . . . .

26. Pierre Laroque (1907-1997): Junsta, especlallSta em dlret
to trabalhista. Conselheiro de Estado, diretor-geral de seguro so
cial do ministerio do Trabalho, foi encarregado por A. Parodi, em
setembro de 1944, de eiaborar 0 plano de Seguridade SociaL Pre
sidiu 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;ai
se" (conferencia pronunciada no clube Echos, no sabado 6 de no
vembro 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 aecono
mia. 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 manuten
c;ao do capital humano do pais. [...] nossa economia necessita e
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mens aeconomia francesa. A Seguridade Social e, assim, urn fator
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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 agarantia 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;m
fluence 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~ rea
lidade, a Seguridade Social se limita a redistrib~r uma frac;ao cia
massa cia renda dos assalariados. [...1Estamos dlante de uma so
lidariedade 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 con
junto de relatorios redigidos peIo; alunos da ENA (turma GUER
NlCA) 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 pa
ragrafo, 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. Masse
ron, 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 re
gard de l'activite econ,omiqu;,") da prim~i:aparte ('.'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 ) terrm
na com estas palavras: "A base de calculo e 0 limite m<iximo para

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, embo
ra saliente que IIas distor\oes geradas na concorrencia intemacio
nal 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 sa
larios na Fran\a]" e conclui assim: "Definitivamente, nao parece
portanto que a competitividade das empresas francesas seja debi
litada pelo tamanho dos encargos sociais que elas suportam; e os
prejuizos aneutralidade na concorrencia intemacional que resul
tam do atual sistema de financiamento da Seguridade Social sao
suficientemente compensados de outras formas, para nao justifi
car por si sos uma reforma desse sistema."

35. Ibid., paragrafo 3, pp. 28-34: "0 atual modo de financia
mento do regime geral agrava as desigualdades de salario entre as
diferentes categorias de assalariados."

36. Ibid., p. 21: "0 recolhimento realizado para financiar 0 re
gime 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 financia
mento nao deveriam constituir, falseando a lei do mercado, urn
elemento de polftica economica. A Seguridade Social deve perma
necer neutra a esse respeito."

37. Cf. supra, aula de 14 de janeiro de 1979.
38. Cf. supra, nota 20.
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, De
noel, 1972. Lionel Stolem (nascido em 1937) era entao conselhei
ro tecnico do Gabinete de Valery Giscard d'Estaing. M. Foucault
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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 ri
cos aos mais pobres;
(2) Afun~ao de a1oca~ao: 0 Estado produz bens coletivos: edu
ca~ao, saude, rodovias;
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(3) A fum;ao de regular;ao: 0 Estado regula e sustenta 0 cres
cimento e 0 plena emprego com sua politica conjuntural lf

.

41. Ibid. (continua~ao da declara~ao precedente): "Ora, em-
bora essas tres funr;oes sejarn efetivamente distintas no plano in
telectual, 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 au
mentar a rede ferroviaria e para subvencionar as faroilias nurnero
sas que viajam de trem."

42. Ibid. (continua~ao da cita~ao precedente): "Eu me pergun
to se esse misto de generos econforme ajustir;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 50

lidariedade e a justir;a social?"
43. Ibid. (continuar;ao da citar;ao precedente): "Pode-se ima

ginar 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 de
cisao descentralizadas,

- que essas regras sao as mesmas para todos."
45. Ibid., p. 444: "[...J ainda havera por muitos anos urn enfren

tamento entre 0 mecanismo de produr;§.o e os mecanismos de pro
ter;ao do individuo: isso significa que somente 0 Estado poder<i as
segurar a arbitragem entre esses dois mecanismos e que devera in
tervir cada vez mais, nao de maneira burocratica, mas para estabele
cer 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

pauvrete dans les pays n'ches, Paris, Flammarion, "01.amps", 1977,
2~ parte, pp. 117-209, 'Timp6t negatil, simple remMe ou pana
c€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 50

zinha ou casal com filhos), e de dar as familias deficientes em re
lar;ao a. linha de pobreza urn subsidio que lhes pennita anular essa
diferenr;a. Em outras palavras, e um sistema de renda minima garan
tida pela coletividade" (p. 280, n. 1). 0 imposto negahvo foi nova
mente 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 inci
tations 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 te
nha sempre mteresse em trabalhar, e em trabalhar mais, para me
lherar 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 im
pos.t~ negatIvo e [...1totalmente incompativel com as concepr;6es
SOCialS que querem saber por que a pobreza existe, antes de acudi
lao .[... 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 pobre
za, IStO e, baseada na sltuar;ao e nao na origem."

51. Cf. ibid., pp. 23-4: "No primeiro caso [0 da pobreza absolu
tal, falaremos de 'minimo vital', de limiar de subsistencia, de orr;a
mento 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~aode renda." Cf. igual
mente pp. ~41-2; 292:"A fronteira entre pobreza absoluta e pobre
za relatIva e a fronteira entre capitalismo e socialismo."

52. Cf. supra, aula de 14 de fevereiro de 1979, p. 214, nota 45.



AULA DE 14 DE MAR<;:O DE 1979

oneoliberalismo ameriCil1w. Seu contexto. - DiJeren~s en
tre as neoliberalismos americana eeuropeu. - 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 cam
po: critica da analise cltissica do trabalho em tennos de Jator
tempo; (b) uma extensiio da aruiIise econ8mica a campos con
siderados ateen tao niio-econ6micos. - A muta¢o epistemoI6g{
ea produzida peIa analise neoliberal: da analise dos processos
ecan8micDs aandlise 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 no
9iio 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 neolibera
lismo americana. Vou considerar apenas, eclaro, alguns as
pectos, os que podem ser mais pertinentes para 0 genera de
analise que lhes sugira'.

Algumas banalidades, claro, para come<;ar. 0 neolibe
ralismo americana desenvolveu-se num contexto que nao e
muito diferente daquele em que se desenvolveram 0 neoli
beralismo alemao e 0 que poderiamos chamar de neolibe-

"" 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 con
texto 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, gros
so modo, de keynesiana, desenvolvida a partir de 1933-34 por
Roosevelt. a texto primeiro, fundador, desse neoliberalis
mo americano, escrito em 1934 [por] Simons', que foi 0 pai
da Escola de Chicago, e urn artigo que se chama "Urn pro
grama positivo para 0 laissez-faire'''.

a segundo elemento de contexte e, evidentemente, 0

plano Beveridge e todos aqueles projetos de intervencionis
mo econornico e de intervencionismo social que foram ela
borados durante a guerra5

• Todos esses elementos tao im
portantes que poderiamos chamar, se voces quiserem, de
pactos de guerra, esses pactos pelos termos dos quais os go
vernos - essencialmente 0 governo ingles e ate certo ponto
o governo americana - diziam as pessoas que tinham aca
bado de atravessar urna crise econornica e social multo grave:
agora pedimos a voces para darem a sua vida, mas prome
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 pare
ce, 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 mes
mos que [elas] pediam para fazer a guerra e dar a vida, por
tanto - urn certo tipo de organiza~ao economica, de orga
niza~ao social, em que a seguran~a (seguran~a do emprego,
seguran~a em rela~ao as doen~as, as diversas vicissitudes, se
guran~a quanta a aposentadoria) seria assegurada. Pactos
de seguran~a no momenta em que havia demanda de guer
ra. E a demanda de guerra por parte dos governos foi acom
panhada continuamente e bern cedo - desde 1940, na Ingla-

terra, voces tern textos sobre esse tema - por essa oferta de
pacto social e de seguran~a. Foi contra esse conjunto de pro
gramas sociais que, mais uma vez, Simons redigiu urn cer
to 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 edu
ca~ao, a segrega~ao, que se desenvolveram na America des
de a administra~aoTruman' ate a administra~ao Johnson" e
atraves desses programas, claro, 0 intervencionismo de Es
tado, 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 fe
deral atraves dos programas econornicos e sociais -, foi tudo
isso que constituiu 0 adversano, 0 a1vo do pensamento neoli
beral, 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 Pepu
lar", as politicas keynesianas do pas-guerra tel a planifica~ao.

Penso no entanto que entre esse neoliberalismo a eu
ropeia e esse neoliberalismo aamericana hci certa numero
de diferen~as maci~as. Elas tambem, como sabemos, sal
tam aos olhos. Vou simplesmente recorda-las. Primeiro, 0

liberalismo americano, no momenta em que se formou his
toricamente, 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 pre
cisamente, ao contrano, reivindica~6es de tipo liberal, reivin
dica~6es essencialmente econornicas alias, que foram 0 pon
to de partida histarico da forma~ao da independencia dos
Estados Unidos"'. au seja, 0 liberalismo desempenhou nos Es
tados Unidos, no periodo da guerra de Independencia, mais
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ou menos 0 mesmo papel, ou urn papel relativamente ana
logo ao que 0 liberalismo desempenhou na A1emanha em
1948. Foi a titulo de principio fundador e legitimador do Es
tado 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 economi
ca, 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 ins
titui~ao judiciana; quer se trate da rela~ao entre os individuos
e os diferentes Estados, entre os diferentes Estados e 0 Es
tado 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 qui
serem, 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 po
liticas intervencionistas, seja uma economia de tipo keyne
siano, 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 his
torica e economicamente hostil a tudo 0 que pode soar so
cialista; e aesquerda, na medida em que se tratava de fazer

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 equi
voca 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 gover
namental. 0 liberalismo, nos Estados Unidos, e toda uma
maneira de ser e de pensar. Eurn tipo de rela~ao entre go
vemantes e govemados, muito mais que uma tecnica dos
govemantes em rela~ao aos govemados. Digamos, se pre
ferirem, que, enquanto num pais como a Fran~a 0 conten
cioso 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 reivindi
ca~ao global, multiforme, ambigua, com ancoragem adireita
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 eexatamente urn americana, pais eurn 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 libe
ralismo que seja urn pensamento vivo. 0 liberalismo sempre
deixou por conta dos socialistas 0 cuidado de fabricar uto
pias, e foi a essa atividade utopica ou utopizante que 0 so
cialismo deveu muito do seu vigor e do seu dinamismo his
torico. Pois bern, 0 liberalismo tambem necessita de utopia.



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 ge
ral 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 de
cifra,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 es
tuda-Io em todas as suas dirnens6es. Costaria em particu
lar de tomar dois elementos que sao ao mesmo tempo me
todos de analise e tipos de programa,ao e me parecem inte
ressantes 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 humano12
• 0 interesse, ereia,

dessa teoria do capital humano esta no seguinte: e que essa
teoria representa dois processos, um que poderiamos cha
mar de incursao da analise economica num campo ate entao
inexplorado e, segundo, a partir dai e a partir dessa incur
sao, 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 in
dicou, e indicou solenemente, que a produ,ao de bens de
penclia de tres fatores: a terra, 0 capital e 0 trabalho. Ora, di
zem eles, 0 trabalho sempre pennaneceu inexplorado. Ele

foi, de certo modo, a pagina em branco na qual os econo
mistas nao escreveram nada. Claro, pode-se dizer que a eco
nomia de Adam Smith come,a por uma reflexao sobre 0 tra
balho, na meclida em que e a divisao do trabalho e sua es
pecifica,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 clas
sica nunca analisou 0 trabalho propriamente, ou antes, em
penhou-se em neutraliza-lo, e em neutraliza-lo restringin
do-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 ma
neira quantitativa e segundo a variavel temporal. Vale clizer
que ele considerou que 0 aumento do trabalho ou a mu
dan,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 utili
zar mais horas de trabalho postas assim it clisposi<;ao do ca
pital". Neutraliza<;ao, por conseguinte, da propria natureza
do trabalho, em beneficio exclusivo dessa variavel quantita
tiva de horas de trabalho e de tempo de trabalho, e dessa
redu<;ao ricardiana do problema do trabalho it simples ana
lise da variavel quantitativa de tempo - disso, no fundo, a
economia classica nunca saiu15

. E, aflnal de ccntas, existe em
Keynes uma analise do trabalho, ou melhor, uma nao-ana
lise 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 em
prego, nao encontra atividade, atualidade, a nao ser gra<;as
a certa taxa de investimento, contanto que esta seja eviden
temente bem elevada'''. 0 problema dos neoliberais, a par
tir dessa critica que fazem da economia classica e da ana
lise 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, publi
cou 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 tltulo20

, 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 aeconomia 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, ain
da que seja verdade que Ricardo reduziu inteiramente a
analise do trabalho aanalise 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 fun
do, 0 eixo, urn dos eixos essenciais cia sua amilise. Mas 0 que
faz Marx quando analisa 0 trabalho? Ele mostra que 0 ope
rano vende 0 que? Nao seu trabalho, mas sua for~a de tra
balho. Ele vende a sua for~a de trabalho por certo tempo, e
isso em troca de urn salario estabelecido a partir de certa si
tua~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, 16gi
ca que consiste em que? Pois bern, no seguinte: 0 trabalho,
por tudo isso, e"abstrato"*, ista e, 0 trabalho concreto trans-

... Entre aspas no rnanuscrito.

formado em for~a de trabalho, medido pelo tempo, posta
no mercado e retribuido como salario nao e 0 trabalho con
creto; e urn trabalho que esta, ao contrano, amputado de toda
a sua realidade humana, de todas as suas variaveis qualita
tivas, e justamente - e bern isso, de fate, 0 que Marx mos
tra - a mecanica economica do capitalismo, a 16gica do ca
pital s6 retem do trabalho a for~a e 0 tempo. Faz dele urn pro
duto mercantil e s6 retem seus efeitos de valor produzido.

Ora, clizem os neoliberais - e e justamente ai que a ana
lise deles se separaria da critica feita por Marx -, essa "abstra
~ao"*, para Marx, e culpa de quem? Eculpa do pr6prio capi
talismo. 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~aocapitalista. 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~oesqualitativas, e precisamen
te 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 politi
ca de que Marx e precisamente 0 representante. Por conse
guinte, 0 que M que fazer nao e em absoluto continuar a
cutica de certo modo realista de Marx, criticando 0 capita
lismo real por ter abstrafdo a realidade do trabalho; e preci
so 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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tas classicos nunca encaram 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 ob
jeto, grosso modo, 0 estudo dos mecanismos de produ~ao,

dos mecanismos de troca e dos fatos de consumo no inte
rior de uma estrutura social dada, com as interferencias
desses tres mecanismos. Ora, para as neoliberais, a analise
economica cleve consistir, naD no estudo desses mecanis
mos, 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 ou
tras 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 epreciso optar, e a
analise economica deve ter por ponto de partida e por qua
dro geral de referencia 0 estudo da maneira como os indi
viduos fazem a aloca~ao desses recursos raros para fins que
sao fins altemativos.

Eles adotam, ou antes, aplicam uma defini~aode objeto
economico que havia sido proposta em 1930 ou 1932, nao
me lembro mais, por Robbins", que, pelo menDs desse pon
to de vista, tambem pode passar por urn dos fundadores da
doutrina economica neoliberaI: "A economia ea ciencia do
comportamento humano, a ciencia do comportamento hu
mana como uma relas:ao entre fins e meios raros que tern
usos mutuamente excludentes."" Voces veem que essa de
fini~ao da economia the prop6e como tarefa, nao a analise de

urn mecanismo relacional entre coisas ou processos, do gene
ro 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 compor
tamento humano e da racionalidade intema desse comporta
mento 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~aoestrate-
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 rein
trodu~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 tra
balho 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 intro
duzir 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 econo
mica praticada, aplicada, racionalizada, cakulada por quem
trabalha. 0 que e trabalhar, para quem trabalha, e a que SIS

tema 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 di
ferenc;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 su
jeito econornico ativo.

Pais bern, a partir dessa tarefa, como eque 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 simples
mente uma renda. Do ponto de vista do trabalhador, 0 sa
lano nao e 0 pre<;o de venda da sua for<;a de trabalho, e urna
renda. E entao os neoliberais americanos se referem ave!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 rendi
menta 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 trabalha
dor, 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, euma renda, isto e, urn sa
lario ou, melhor ainda, urn conjunto de salarios; como eles
dizem: urn fluxo de salarios".

Essa decomposi<;ao do trabalho em capital e renda in
duz, evidentemente, cefta numero de conseqiiencias irn
portantes. Em primeiro lugar, sendo 0 capital assim defini
do 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-

dida, nao e urn capital como os outros. A aptidao a traba
lhar, 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 trabalha
dor 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 psico16
gica 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 tra
balhador e, de certo modo, 0 lado pelo qual 0 trabalhador e
uma maquina, mas uma maquina entendida no sentido po
sitivo, pois e urna maquina que vai produzir* fluxos de renda.
Fluxos de renda, e naD renda, porgue a IDaquina constituf
da pela competencia do trabalhador nao e, de certo modo,
vendida casualmente no mercado de trabalho por certo sa
lano. 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 ma
quina constituida pela competencia do trabalhador, a maqui
na constituida, digamos, por competencia e trabalhador indi
vidualmente 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 utili
zada, 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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do a urn capital que seria investido numa empresa. Nao e
uma concep,ao da for,a de trabalho, e uma concep,ao do
capital-competencia, que recebe, em fun,ao de variaveis di
versas, certa renda que eurn 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
dividua, nao tanto processos ou mecanismos, mas ernpre
sas. Vma economia feita de unidades-empresas, uma socie
dade 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 tradicio
nalmente, 0 neoliberalismo aparece nessas condi,oes como
a retorno ao homo oeconomicus. Everdade, mas, como voces
veem, ele a ecom urn deslocamento considenivel, pais, na
concep,ao classica do homo oeconomicus, esse homem eco
nomico e0 que? Pais bern, e0 homem da traea, e0 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 com
portamentos e maneiras de fazer em termos de utilidade,
que se referem, e claro, a uma problematica das necessida
des, ja que e a partir dessas necessidades que podera ser ca
racterizada ou definida, ou em todo caso podera ser funda
da, uma utilidade que trara 0 processo de troca. Homo oeco
nomicus como parceiro da troca, teoria da utilidade a partir
de uma problematica das necessidades: e isso que caracte
riza 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 eem absoluto urn

parceiro da troca. 0 homo oeconomicus e urn ernpresano, e
urn empresano de sl mesmo. Essa coisa e tao verdadeira que,
praticarnente, 0 objeto de todas as analises que fazem os
neoliberais sera substituir, a cada instante, 0 homo oecono
micus 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 lon
go demais, mas voces tem em Gary Becker, justamente,
toda uma teoria interessantissirna do consurno~l, em que
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 mi
mero 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 in
dividuo, a partir de certo capital de que disp6e, vai produzir
urna coisa que vai ser sua propria satisfa,ao. E, por conse
guinte, a teoria, a analise classica e mil vezes repisada da
quele que e consumidor, por um lado, mas e produtor e, na
medida em que e produtor de um lado e consumidor de ou
tro, esta de certo modo dividido em rela,ao a si mesmo, to
das as analises sociologicas (porque elas nunca foram eco
nomicas) 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. Eportanto uma mudan,a com
pleta na concep,ao do homo oeconomicus, ainda que haja efe
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 me
dida em que, justamente, a competencia-maquina de que
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ele 10 a renda nao pode ser dissociada do individuo huma
no que 10 seu portador". Entao, de que 10 composto esse ca
pital? .E aqui q~e essa reintrodue;ao do trabalho no campo
da analise econormca vai permitir passar agora, por uma es
pecie 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 fa
zem nos termos que acabo de !hes dizer, a partir desse mo
menta eles sao levados a estudar a maneira como se cons
titui e se acumula esse capital humano, e isso lhes possibi
lita 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 te
nha 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, atra
yeS 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-

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, euma espe
cie de problematica que esta se tomando corrente agora).

De fato, a genetica atual mostra muito bern que um nu
mero de elementos muito mais consideravel do que se po
dia imaginar ate hoje [10] condicionado pelo equipamento
genetico que recebemos dos nossos ascendentes. Ela possi
bilita, 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 momen
to 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 ris
co que as individuos correm ao longo da sua existencia. Vo
ces 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 indivi
duos de risco e quais sao as riscos para que a uniao de in
dividuos 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 equi
pamentos geneticos - isto 10, [os] que poderao produzir in
dividuos de baixo risco ou cujo grau de risco nao sera noci
vo, nem para eles, nero para os seus, nero para a sociedade-,
esses bons equipamentos geneticos vao se tomar certamen
te 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 di
zer que, dado 0 meu equipamento genetico, se eu quiser ter
urn descendente cujo equipamento genetico seja pelo me
nos tao bom quanto 0 meu ou tanto quanto possivel melhor,



terei mesmo assim de encontrar para me casar alguem cujo
equipamento genetico tambem seja bom. Voces veem mui
to bem como 0 mecanismo da prodw;ao dos individuos, a
prodw;ao dos filhos, pode se encaixar em toda uma proble
matica economica e social a partir desse problema da rari
dade dos bons equipamentos geneticos. E, se voces quise
rem ter um filho cujo capital humano, entendido simples
mente em termos de elementos inatos e de elementos he
reditfuios, 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 so
cial tal que lhes permitira tomar por conjuge, ou por co-pro
dutor desse futuro capital humano, alguem cujo capital tam
bem seja importante. Nao !hes digo isso, em absoluto, no li
mite da brincadeira; e simplesmente uma forma de pensar
ou uma forma de problematica que esta atualmente em es
tado de emulsao".

Quero dizer 0 seguinte: embora 0 problema da geneti
ca 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 de
senvolvimento da genetica, deve-se tentar apreender as suas
implica<;oes no nivel da pr6pria atualidade, com os proble
mas 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 contro
Ie, da filtragem, da melhoria do capital humano dos indivi
duos, em fun<;ao, e claro, das unioes e das procria<;6es que
dai decorrerao, nao seja posto e discutido. Eportanto em
termos de constitui<;ao, de crescimento, de acumula<;ao e de
me!horia do capital humano que se coloca 0 problema po
litico 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.

Bem, deixemos isso de lado, isto e, esse problema do
investimento e da op<;ao custosa da constitui<;ao de um capi
tal humano genetico. Claro, e muito mais do lado do adqui
ride, 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 huma
no, formar portanto essas especies de competencia-maqui
na que VaG produzir renda, ou melhor, que VaG ser remune
radas por renda, quer dizer 0 que? Quer dizer, e claro, fazer
o que se chama de investimentos educacionais'''. Na verda
de, 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 huma
no, sao muito mais amplos, muito roais numerosos do que
o simples aprendizado escolar ou que 0 simples aprendiza
do profissionaP7, Esse investimento, 0 que vai formar uma
competencia-maquina, sera constituido de que? Sabe-se ex
perimentalmente, sabe-se por observa<;ao, que ele econsti
tuido, por exemplo, pelo tempo que os pais consagram aos
seus filhos fora das simples atividades educacionais pro
priamente ditas. Sabe-se perfeitamente que 0 numero de
horas que uma mae de farrulia passa ao lado do filho, quan
do ele ainda esta no ber<;o, vai ser importantissimo para a
constitui<;ao de uma competencia-maquina, ou se voces qui
serem 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 inves
timento capaz de constituir um capital humano. Tempo pas
sado, 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 ca
pital humano, para a crian<;a, muito mais elevado do que se
nao tiverem 0 mesmo myel de cultura -, 0 conjunto dos es
timulos culturais recebidos por uma crian<;a: tudo isso vai
constituir elementos capazes de formar urn capital huma
no. Ou seja, vai se chegar assim a toda uma analise ambien
tal, 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 ca
pital hurnano no ambiente da crian<;a? Em que este ou aque
Ie 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 par
tir dos quais 0 capital humano poder;; primeiro ser melho
rado, 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 pro
te<;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 des
loca, vai ficar sem ganhar dinheiro, vai haver urn custo ma
terial mas tambem urn custo psicol6gico da instala<;ao do
individuo em seu novo meio. Vai haver tambem, pelo me
nos, urn prejuizo no fato de que 0 periodo de adapta<;ao do
individuo sem duvida nao vai the permitir receber as remu
nera<;6es que ele obtinha antes, ou as que obtera em segui-

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 remu
nera\ao, etc., ista e, e urn investirnento. A migra~ao eurn
investimento, 0 rnigrante eurn investidor. Ele eempresario
de si mesmo, que faz urn certo numero de despesas de in
vestimento para obter certa melhoria. A mobilidade de uma
popula<;ao e a capacidade que ela tern de fazer op<;6es de mO
bilidade, que sao op<;6es de investimento para obter uma
melhoria na renda, tudo isso permite reintroduzir esses fe
nomenos, 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 domina
riam; permite analisar todos esses comportamentos em ter
mos 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 var
ref com urn gesto esse genera de anaIises QU, em todo caso,
praticar em rela<;ao a elas a pura e simples atividade de de
nunda. Mas creio que isso seria ao mesma tempo errado e
perigoso. De fato, esse genero de analises possibilita primei
ro revisar urn pouco certo numero de fenomenos que ha
viam sido identificados desde havia urn certo tempo, desde
o fim do seculo XIX, e aos quais nao se tinha dado exata
mente 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 simples
mente centrar as coisas nele - havia observado que, contra
riamente 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 cor
rigida. Essa corre<;ao da baixa tendencial da taxa de lucro ti
nha, como voces sabem, uma interpreta<;ao dada pela dou-
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.. M. Foucault acrescenta: e ele coloca Ipalavra inaudivel] alias como
categoria desse processo mais geral

** M.P.: se sihlam as analises dos neoliberais

Irina do imperialismo, como a de Rosa Luxemburgo'". A ana
lise de Schumpeter consiste em dizer que essa niio-baixa ou
essa corre,iio da baixa da taxa de lucro niio se deve simples
mente a urn fenomeno imperialista. Ela se deve, de modo
geral* [a] inova,iio, isto e, adescoberta de novas tecnicas, a
descoberta de novas fontes, de novas forrnas de produtivi
dade, adescoberta tambem de novas mercados ou de no
vas fontes de miio-de-obra". Em todo caso, e no novo e nes
sa inova,iio que Schumpeter ere absolutamente consubs
tancial ao funcionamento do capitalismo, e ai que ele vai
buscar a explica,iio desse fenomeno.

Eesse problema da inova,iio, logo, no tim das contas,
da baixa tendencial da taxa de lucro, que [os neoliberais re
tomam]**, e retomam-no nao como uma especie de caracte
nstica etico-psicol6gica do capitalismo, ou etico-economico
psicol6gica do capitalismo, como em Schurnpeter, nurna pro
blematica 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 capita
lismo au na situat;ao permanente da concorrencia para ex
plicar 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 tecno
l6gico, 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 as
sim 0 problema da inova,iio no interior da teoria mais ge
ral 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

variaveis cia anaIise classica, ista e, a terra, 0 capital e 0 tra
balho, entendido como tempo de trabalho, isto e, em mime
ro 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 po
litica de crescimento que sera centrada muito precisamente
numa das coisas que 0 Ocidente, justamente, pode modifi
car com maior facilidade e que vai ser a modifica,iio do ni
vel e da forma do investimento em capital humano. Epara
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 re
pensados 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 hist6ri
cas. 0 celebre problema da decolagem economica do Oci
dente nos seculos XVI-XVII: a que ele se deveu? Deveu-se
aacumula,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? Eportanto, ao mesmo
tempo, todo urn esquema hist6rico que somos assim convida
dos 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 se
riedade, sua densidade ou, se voces preferirem, seu coefi
ciente de amea<;a apropria eficacia da an<ilise e da progra
ma<;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 so
ciologia 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 dire

tamente 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 ele
mentos 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 primei
ro 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 Observa
teur, 11 de abril de 1978 (este Ultimo evoca 0 imposto negativo,
entre os corretivos sociais que permanecem no ambito do merca
do, 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 mon
de 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-eco
nomique (Paris, PUF, 1972), que fazia eco as teses da New Left ame
ricana (d. H. Lepage, op. cit., pp. 9-12). 0. igualmente a entrevis
ta "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.
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AULA DE 21 DE MAR<;:O DE 1979

o nealiberalisma americano (II). - A aplicarao da grade
econ8mica aos jen6menos sociais. - Retorno iJ. problemtitica or
doliberal: 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 merca
do 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:
aproblema 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 antropo
logia criminal. - A analise neoliberal: (1) a dejini¢o do crime;
(2) a caracteriza¢o do sujeito criminoso como homo oecono
micus; (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 des
carte 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-mercantis, 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 economi
ca 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".



mos sem duvida dizer, ja desde 0 fun do seculo XVIII, havia
sido definido em oposi~iio aeconomia, em todo caso em
complemento aeconomia, como aquilo que em si, por suas
proprias estruturas e por seus proprios processos, niio per
tence aeconomia, apesar de a economia se situar no inte
rior 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 liberalis
mo 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 aforma~iio dos pre~os e, por con
seguinte, ao desenrolar conforrne do processo economico.
Em rela~iio a esse principio de mercado como fun~iio regu
ladora indispensavel da economia, qual era a tarefa do go
verno? Era organizar uma sociedade, implantar 0 que eles
chamam de Gesellschajtspolilik tal que esses frageis mecanis
mas de mercado, esses fnigeis mecanismos concorrenciais
possam agir, possam agir livremente e de acordo com sua es
trutura 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 pro
cessos sociais a fun de abrir espa~o, no interior desses proces
sos sociais, para urn mecanismo de mercado. Mas essa po
Utica da sociedade, para chegar a constituir assim urn espa~o

de mercado em que os rnecanismos concorrenciais pode
riam 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 mo
do, 0 artesanato, 0 pequeno camercio, etc., multiplicar 0 aces
so apropriedade, procurar substituir 0 seguro individual pela
cobertura social dos riscos, regular tambem todos os multi
plos problemas do ambiente. .. Entre aspas no manuscrito.

Essa Gesellschaftspolitik, evidentemente, comporta cer
to 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 pe
sados 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 numero
sas, 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 gos
taria de insistir seria este: ha nessa ideia de urna Gesellschafts
palilik urna coisa que eu chamaria de urn equivoco econo
mico-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 IIempresa lf 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 em
presa. 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 inscre
ver 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 limi
tadas em seu tamanho para que a a~iio do individuo, suas
decis6es, suas op~6es possam ter efeitos significativos e per
cepliveis, bastante numerosas tambem para [que ele] niio
fique dependente de uma so; e, enfim, a propria vida do in
dividuo - com, por exemplo, sua rela~iio com a sua proprie
dade privada, sua rela~iio com a sua familia, com 0 seu casa
mento, com os seus seguros, com a sua aposentadoria - tern
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.. Entre aspas no manuscrito.
** Entre aspas no manuscrito.
*** Entre aspas no rnanuscrito.

de fazer dele como que uma especie de empresa permanen
te e de empresa mUitipla. Eportanto essa reenforma~aoda
sociedade segundo 0 modelo da empresa, das empresas, e
isso ate no seu grao mais fino, e isso que eurn aspecto da
Gesellschaftspolitik dos ordoliberais alemaes'.

Ora, que fun~ao tern essa generaliza~aoda forma" em
presa"*? Por urn lado, claro, trata-se de desdobrar 0 modelo
economico, 0 modelo oferta e procura, 0 modelo investimen
to-custo-lucro, para dele fazer urn modelo das rela~6es so
ciais, 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 mo
delo 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 anci
lise 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 meca
nismo "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 casa
mento, it sua familia, a seu meio natural. Trata-se de recons
tituir pontos de ancoragem concretos em torno do inclividuo,
uma reconstitui~aode 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 eao mesma
tempo uma politica que se apresenta ou se pretende uma

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 ordolibe
rais e portanto uma sociedade para 0 mercado e uma socie
dade contra 0 mercado, uma sociedade orientada para 0

mercado e uma sociedade tal que os efeitos de valor, os efei
tos de existencia provocados pelo mercado sejam compen
sados 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 eco
nomia de mercado: e 0 que se deve fazer, mas alem clisso e
necessaria satisfazer novas e maiores necessidades de inte
gra,ao.'" Eisso a Vitalpolitik. Ropke, urn pouco depois, dizia
o seguinte: "A concorrencia e urn principio de ordem no cam
po da economia de mercado, mas nao urn principio em cima
do qual seria possivel erigir a sociedade inteira. Moral e so
ciologicamente, a concorrencia eurn principia mais dissol
vente do que unificante." Enecessario portanto, ao mesmo
tempo que se implanta uma politica tal que a concorrencia
possa agir economicamente, organizar IIurn quadro politico
e moral", diz Ropke', urn quadro politico e moral que compor
te 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. Enecessa
rio que esse quadro politico e moral assegure "uma comu
nidade 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 or
doliberalismo alemao, 0 neoliberalismo americana se apre
senta evidentemente com uma radicalidade bern mais rigo
rosa 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 abso
luta, essa generaliza<;ao ilimitada da forma do mercado acar
reta certo numero de conseqiiencias ou comporta certo nu
mero de aspectos. Sao dois desses aspectos que eu gostaria
de reter.

Primeiro, a generaliza<;ao da forma economica do mer
cado no neoliberalismo americano, alem das pr6prias tro
cas monetanas, funciona como principio de inteligibilidade,
principio de decifra<;ao das rela<;6es sociais e dos comporta
mentos 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 ana
lise, a essa grade de inteligibilidade, vai ser possivel revelar,
em processos nao-economicosr em relac;6es nao-economi
cas, 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 hu
mano, eu havia evocado alguns desses problemas. Na anali
se 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 vigililn
cia 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 in
vestimento 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?

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 bene
ficio 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 na
talidade e do carater nitidamente mais malthusiano das fami
lias 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, euma velha lei
que todo 0 mundo conhece -, os neoliberais procuram re
toma-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 [respon
dem]: mas sera que a conduta malthusiana das pessoas ri
cas ede fato urn paradoxa economica, sera que edevida 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 ca
pital humano elevado. 0 problema, para elas, e transmitir
aos filhos nao tanto uma heran<;a no sentido classico do ter
mo, 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 conse
guinte, como se viu, tempo de parte dos pais, cuidados edu
cacionais, etc. Uma familia rica, isto e, uma familia de ren
da 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 quan
to 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 possf
veis se a familia enumerosa. Portanto, ea necessidade de
uma transmissao de capital humano para as filhos, pelo me
nos igual lao] que as pais detinham, I' isso que explica, se
gundo 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 propriarnen
te 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 cha
rna Jean-Luc Migue" e escrevia a seguinte, um texta que ape
sar de tuda vale a pena ser lido'". Nao vou entrar no resto da
analise, mas ele diz a seguinte: "Vma das grandes contri
bui<;6es recentes da analise economica [ele se refere it ana
lise 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 con
tratual 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 pra
zo estabelecido entre pessoas que vivem juntas na forma
matrimonial? 0 que a justifica economicarnente, a que a fun
da? Pais bern, I' que esse contrato de longo prazo entre es
posos possibilita evitar renegociar a cada instante e sem pa
rar as inumeros contratos que deveriam ser firmados para
fazer a vida domeslica funcionar". Passe-me a sal, eu te pas
so a pirnenta. Esse lipo de negocia<;ao fica resolvido, de certo

modo, por urn contrato de longo praza que e0 proprio con
trato de casamento, que perrnite fazer a que as neoliberais
chamam - bern, acho alias que MO sao somente eles que cha
mam 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 co
nhecem a texto deixado par Pierre Riviere antes da sua mar
te, no qual ele descreve como viviarn seus pais12

, perceberam
que, de fato, a vida matrimonial de urn casal de campone
ses no inicio do seculo XIX era perpetuarnente tecida e tra
mada com toda uma serie de transa<;6es. Vou lavrar a seu
campo, diz a homem it mulher, mas contanto que possa fa
zer 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 per
petua transa<;ao, em rela<;ao it qual a contrato de casamen
to devia conslituir uma forma de economia global que pos
sibilitava 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 es
pecie 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 cus
to 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 com
portamentos sociais tradicionalmente nao-economicos.

A segunda utiliza<;ao interessante dessas analises dos
neoliberais I' que a grade economica vai permilir, deve per
mitir testar a a<;ao governarnental, aferir sua validade, deve

... M.F.: evitado
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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 torna
l?s mteliglVels; trata-se ~e anc?rar e justificar uma critica po
htica 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. Trata
se, em suma, de constituir, em relaC;ao it governamentalida
de efetivamente exercida, uma cntica que nao seja uma cn
tica snnpl~smentepolitica; que nao seja uma cntica simples
m;nte )undlca. Euma 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 cn
tica desenvolVldo sobretudo numa instituiC;ao que nao era
destinada a isso, alias, pois havia sido criada antes do desen
volvimento da escola neoliberal, antes do desenvolvimento
da Escola de Chicago. Euma institui,ao que se chama Ame
ncan Entrepnse Institute" e, agora, tern por funC;ao essencial
afem em termos de custo e beneficio todas as atividades pu
bhcas, quer se trate dos tals grandes programas sociais, por
exemplo, voltados par~ a educaC;ao, a saude, a segregaC;ao ra
CIal,. 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 nume
rosas agencias federais que, desde 0 New Deal e, principal
mente, desde 0 fim da Segunda Guerra Mundial, se estabele
ceram~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 econa
rmco , cnticar permanentemente a politica governamental.

,. Manuscrito: "Food and Health Administration".

Ao ver se exercer esse tipo de cntica, nao se pode dei
xar de pensar numa analogia que deixo mais uma vez sob a
forma de analogia: a cntica positivista da linguagem coti
diana. 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 tam
bem uma especie de filtragem, de filtragem de todo enun
clado, 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 ten
tam aplicar it politica governamental tambem equivale a fil
trar toda aC;ao do poder publico em terrnos de contradic;ao, em
termos de falta de consistencia, em termos de falta de sen
tido. A forma geral do mercado se torna um instrumento,
uma ferramenta de discriminaC;ao no debate com a admi
nistra,ao. Em outras palavras, no liberalismo c1assico pe
dia-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 prin
cipio que e virado contra ele. Euma especie de tribunal eco
namico permanente em face do govemo. Enquanto 0 seculo
XIX havia procurado estabelecer, em face e contra a exorbi
tancia 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 eco
namico que pretende aferir a a,ao do govemo em termos
estritamente de economia e de mercado.

Esses dois aspectos - analise dos comportamentos nao
econamicos atraves de uma grade de inteligibilidade eco
nomista, cntica e avalia,ao da a,ao do poder publico em ter
mos 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 eco
n5'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 anali
se 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 proble
ma da reforma do direito penal no fim do seculo XVIII, per
cebe-se que a questao posta pelos reformadores era de fato
uma questao de economia politica, no sentido de que se tra
tava de uma analise economica, ou de uma reflexao em todo
caso de estilo economico, sobre a politica ou sobre 0 exerci
CIO do poder. Tratava-se de calcular economicamente, OU em
todo caso de criticar em nome de uma logica e de uma ra
cionalidade 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 so
bre 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; criti
ca 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 criminali
dade - 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 assunto22, naG voltarei a ele.

Filtrando assirn toda a pratica penal atraves de um cal
culo de utilidade, 0 que os reformadores buscavam era pre
Clsamente um sistema penal cujo custo, em todos os senti
dos 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-

ladores e pelos codificadores do fim do seculo XVIII e inicio
do seculo XIX, essa solu,ao era 0 que? Pois bern, era uma so
lu,ao legalista. Essa grande preocupa,ao com a lei, esse
principia incessantemente invocado de que, para que urn
sistema penal fundone bern, enecessaria e, no limite, qua
se suficiente uma boa lei, nao era outra coisa senao que uma
especie de vontade de procurar 0 que se chamaria, em ter
mos economicos justamente, de redu,ao do custo de tran
sa,ao. A lei e a solu,ao mals economica para punir devida
mente as pessoas e para que essa puni,ao seja eficaz. Pri
meiro, 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 gravi
dade do crime. Quarto, 0 tribunal penal doravante so tera
uma coisa a fazer: aplicar ao crime, tal como foi caracteriza
do 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 aparen
temente 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 asociedade.
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 "econo
mia". 0 homo pena/is, 0 homem que e penaiizavel, 0 homem
que se exp6e alei e pode ser punido pela lei, esse homo pe
nalis 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 ambigiiida
de 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 mecli
da 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 indivi
d~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 inclivi
dualizante da aplica<;ao da lei e, por conseguinte, reciproca
mente, a uma problematiza<;ao psicol6gica, sociol6gica, an
tropol6gica 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 cri
minologia se constitui no fim do seculo XIX, urn seculo pre
c!samente depOls da reforma preconizada por Beccaria e es
quematizada 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 reto
mado assim atraves de toda uma antropologia, toda uma
antropologia do crime que substitui, claro, a rigorosa e eco
nomica 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 ri
gorosa levava a toda uma infla<;ao no interior da qual 0 sis
tema penal nao cessou de patinar desde 0 fim do seculo XIX.

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/ Eco
nomy em 1968" - consiste em retomar, no fundo, 0 filtro
utilitano que havia sido 0 de Beccaria, de Bentham, procu
rando [evitar]*, na medida do possivel, a serie de desloca
mentos 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 se
ria 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 efei
tos que vern do momento em que se quis - 0 que era 0 ca,:o
de Beccaria e de Bentham - repensar os problemas econo
micos 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 pode
riam clizer 0 seguinte: que a culpa, 0 pnnClplO do deslocamen
to no clireito penal do seculo XVIII foi essa ideia de Beccaria
e de Bentham, de que 0 caJculo utilitano podia tomar ade
quadamente forma no interior de urn,,; estrutura juridica. E,
no fundo, esse foi de fato urn dos move!s, ou urn dos 50

nhos, 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 man
ter a problema do homo oeconomicu~, .sem ter em vista tra
duzir 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 ana
lise desse problema do crime no interior de uma problema
tica 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 cor
rer 0 risco de ser condenado a urna pena25. [Alguns risos.] Fico
surpreso com 0 riso de voces, porque I' afinal, com uma di
f';,renc;a bern pequena, a definic;ao que 0 c6digo penal fran
c:s e, por conseguinte: todos os c6digos nele inspirados
dao do cnrne, pOlS voces sabem como 0 c6digo penal defi
ne urn delito: 0 delito I' 0 que I' pUnido por penas correcio
nais. 0 que I' urn crime?, diz 0 c6digo penal, esse c6digo pe
nal que I' 0 de voces, I' 0 que I' punido por penas aflitivas e
mfamantes". Em outras palavras, 0 c6digo penal nao da ne
nhurna 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, evi
tando 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
~aracterizarurn 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~doa uma pena, voces sirnplesmente veem que a de
fimc;ao e a mesma, mas 0 ponto de vista simplesmente mu
dou. Eles se colocam do ponto de vista de quem comete ou
vai. cometer 0 crime, guardando 0 conteudo pr6prio da de
fimc;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

urn cornportamento, 0 que e0 crime? Pais bern, eaquela
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 tra
balho, procuravam nao mais pensar do ponto de vista do
capital ou do ponto de vista da mecanica e do processo eco
nomico, mas sim do ponto de vista de quem toma a deci
sao 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 psicol6
gico, 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, por
que I' muito irnportante (digo aqui a coisa simplesmente, de
forma bern grosseira) - se pode toma-lo pelo vies, pelo as
pecto, pela especie de rede de inteligibilidade do seu com
portamento que faz que seja urn comportamento economi
co. 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 antropol6
gica de todo comportamento, qualquer que seja, a urn com
portamento econornico. Quer dizer, simplesmente, que a
grade de inteligibilidade que sera adotada para 0 compor
tamento de urn novo individuo I' essa. Isso quer dizer tam
bern que 0 individuo 56 vai se tamar govemamentalizavel*,
que s6 se vai poder agir sobre ele na medida em que, e so
mente 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 gover
no 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 conseqiien
cia que, se se define assim 0 crime como a ac;ao que 0 indi
viduo comete assumindo 0 risco de ser punido pela lei, vo
ces veem que nao ha entao nenhuma diferenc;a entre uma
infrac;ao ao codigo de transito e um assassinato premedita
do. Isso quer dizer igualmente que, nessa perspectiva, 0 cri
minoso nao e, de forma alguma, marcado ou interrogado a
partir de caracteristicas morais ou antropologicas. a crimi
noso nao e nada mais que absolutamente qualquer um. a
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 con
tinuar sendo nada mais que isso. Nessa medida, voces per
cebem 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 eco
nomica, mas 0 risco penal ou ainda 0 risco da perda econo
mica que e infligida por um sistema penal. a proprio siste
ma penallidara portanto, nao com criminosos, mas com pes
soas 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 adefinic;ao de
Becker - e 0 meio utilizado para limitar as extemalidades"
negativas de certos atos'". Voces veem que aqui tambem es
tamos 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 no
civo e que era por isso mesmo que se havia feito uma lei.

Era tambem esse mesmo principio de utilidade que devia ser
aplicado amedida da pumc;ao. Devia-se punir de maneira
tal que os efeitos nocivos da ac;ao pudessem ser ou anula
dos ou prevemdos. Logo, continuamos b;m perto da pro
blematica do seculo XVIII, mas, aqUl tambem, com uma mu
danc;a importante. Enquanto a teoria classica procurava
simplesmente articular uns a outros diferentes efeitos hete
rogeneos esperados da punic;ao, ou seja, 0 problema da re
parac;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 arl1cula
c;ao, uma desarticulac;ao diferente da pumc;ao. Eles distin
guem 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 de
cisao. E, de fata, uma realidade, mas nao eapenas essa rea
lidade. E ha tambem, por outro lado, 0 conjunto dos instru
mentos pelos quais vai se dar a essa ~terdic;aouma "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 fre
qiiencia, enforcement, e que se costuma tra?UZlr por refor
c;o" da lei. Nao e isso. a enforcement oflaw e malS que a apli
cac;ao da lei, pois se trata de uma serie bem diferente de ms
trumentos 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~aoprevista 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 jui
zes 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 aoferta de crime como con
duta, 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 aoferta do crime
uma demanda negativa. Ora, esse enfor~o da lei, evidente
mente, nao enem neutro nem indefinidamente extensivel,
e isso por duas raz6es correlativas.

A primeira, claro, e a de que a oferta do crime nao e in
definidamente e uniformemente elastica, isto e, ela nao res
ponde da mesma maneira a todas as formas e a todos os ni
veis fda] demanda negativa que the e oposta. Enfim, para
dizer as coisas de modo bern simples: voces tern certas for
mas de crime ou certas faixas de comportamento crimino
so, que cedem muito facilmente a uma modifica~aoou a uma
ligeira intensifica~ao da demanda negativa. Para tomar 0 exem
plo mais corrente: seja uma grande loja em que 20% do fa
turamento, digo isso de modo totalmente arbitrario, e des
viado pelo raubo. Efacil, sem muita despesa de vigilancia
ou de enfor~o excessive da lei, suprimir os 10% acima de 10.

Entre 5[%] e 10% ainda e relativamente facil. Chegar a redu
zir abaixo de 5, ai fica bern dilicil, abaixo de 2, etc. Do mes
mo modo, e certo que existe toda uma primeira faixa de cri
mes 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 to

talmente ligado ao primeiro, 0 proprio enfor~o tern urn custo
e tern extemalidades negativas. Tern urn custo, ou seja, re
quer urna remunera~aoaltemativa. Tudo 0 que voce inves
tir 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, in
convenientes 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 desapareci
mento total do crime. A lei penal, e toda a mecanica penal
com que sonhava Bentham, devia ser tal que, no tim das con
tas, 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 in
dividuos, a ideia de uma grada~ao das penas suficiente
mente 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 exaus
tiva do crime. A politica penal tern por principio regulador
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uma simples inteIVen~aono mercado do crime e em relac;ao
aoferta 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 Jour
nal 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 conse
guinte, a boa politica penal nao tem em vista, de forma al
guma, uma extinc;ao do crime, mas sim urn equilibria entre
curvas de oferta de crime e de demanda negativa. Ou ain
da: a sociedade nao tem uma necessidade indefinida de con
forrnidade. A sociedade nao tem a menor necessidade de
obedecer a um sistema disciplinar exaustivo. Uma socieda
de 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 es
sencial da politica penal nao como punir os crimes, nem mes
rna quais ac;6es devem ser consideradas crime, mas 0 que se
deve tolerar como crime. Ou ainda: 0 que seria intoleravel
nao tolerar? Ea defini,ao de Becker em "Crime e castigo".
Duas questaes aqui: quantos delitos devem ser permitidos?
Segunda: quantos delinquentes devem ser deixados impu
nes?" 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 ge
nero de ancilise nao me parece nero 0 mais interessante nero
o mais eficiente em rela,ao ao objeto de que trata. Em com-

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 resul
tados. 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 criminali
dade, 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 que
ria 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 desman
telar as redes de refino, controlar e desmantelar tambem as
redes de distribui,ao. Ora, essa politica dos anos 1960, sa
bemos muito bem a que resultados levou. Desmantelan
do, Dunea exaustivamente, eclaro - por razoes que pode
namos 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, benefi
ciou e fortaleceu a situa,ao de monop6lio ou de oligop6lio
de certo numero de grandes vendedores, de grandes trafi
cantes e de grandes redes de refino e distribui,ao de droga
acarretando, como efeito de monop6lio ou efeito oligopo
listico, 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 en
contrar 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 aumen
tar - claramente falando, vai-se assaltar alguem na rna para



!he tomar dez d6lares, para comprar a droga de que se ne
cesslta. De mo_do que, desse ponto de vista, a legis]a,ao, 0 es
tilo 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 eco
nomia liberal par Eatherly e Moore em 1973". Eles dizem: e
pura loucura tentar limitar a oferta de droga. 13 preciso des
locar para a esquerda a oferta de droga, isto e, globalmente,
grosselramente falando, fazer que a droga seja mais acessi
vel_e malS barata, mas com as seguintes modula,oes e pre
clsoes. 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 re
nunclar a um consumo que Ihes e prometfdo como tonte de
mUltos prazeres, mas nao podem pagar. E temos a deman
da melastica, ou seja, a dos que, de qualquer modo e qual
quer que seJa 0 pre,o, comprarao. Entao a atitude dos tra
ficantes de droga consfste em que? Em oferecer um pre,o
de merc~do,relativame,nte baJXo aos consumidores cuja de
manda ~ elastica, lsto e, aos iniciantes, isto e, aos pequenos
consumldores, e depols - mas s6 depois - que se torna
ram 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~ticosextremamente 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 cha
ma de pre,o de mgresso, isto e, 0 pre,o para os novos con
surrudores, seJa 0 mais alto possivel, de modo que 0 pre,o
seJa em Sl mesmo uma arma de dissuasao e que os peque
nos 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-

.. M.P.: politica
** 0 rnanuscrito acrescenta, p. 19: "nao uma anula~ao das tecno

logias que visarn influir no comportamento dos individuos" .
..** Ibid.: "Urn sujeito econ6mico eurn sujeito que, no sentido es

trito, procura em qualquer crrcunsmncia maximizar seu lucro, otimizar
a relac;ao ganho/perda; no sentido lato: aquele cuja conduta einfluen
ciada pelos ganhos e perdas a ela associados."

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 qual
quer 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-droga
dos 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 le
ves e as drogas pesadas, mas distinguia entre as drogas com
valor indutivo e as drogas sem valor indutivo, e distinguia so
bretudo 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 economi
ca que era a racionalidade de um mercado, com esses ele
mentos 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 comporta
mento que pode ser ao mesmo tempo interpretado como
comportamento economico e controlado a titulo de compor
tamento economico***. Ehrlich e que dizia no seu artfgo so-
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bre a puni~ao capital: "0 carater horrivel, cruel ou patolo
gico do crime nao tern nenhuma importancia. Nao ha mo
tivo para crer que os que amam ou odeiam outras pessoas
sao menos 'responsive', sao menos acessiveis, respondem
menos facilmente as mudan~asnos ganhos e perdas asso
ciados a sua atividade do que as pessoas indiferentes ao
bem-estar dos outros."" Em outras palavras, todas as dis
tin~6es que havia, que foram introduzidas entre criminosos
natos, crirninosos ocasionais, perversos e nao-perversos,
reincidentes, hIdo issa nao tern a menor importancia. Deve
se poder admitir que, como quer que seja, por mais patolo
gico, digamos, que seja 0 sujeito num certo nivel e visto sob
certo prisma, esse sujeito eate certo ponto, em certa rnedi
da, 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, so
bre 0 qual falarei a proxima vez, da tecnica dessa nova tec
nologia ligada, creio eu, ao neoliberalismo, que e a tecnolo
gia ambiental ou a psicologia ambiental nos Estados Unidos.

Em segundo lugar, como voces veem (mas tambem tor
narei 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. Tampou
co 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 oti
miza~aodos sistemas de diferen~a,em que 0 terreno ficaria
livre para os processos oscilatorios, em que haveria uma to
leriincia 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

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 ~ 7
titu'r;Cies politicas indexadas na lei tinha por correlata urna tecnologta 0

I rtamento humano urna "governamentalidade" individualizante quecompo , 1 - . d finid
comportava: 0 quadriculamento disciplinar, a regu amenta<;ao mea,
a subord.ina~aoldassifica<;ao, a norma. . .

(2~ pagina] Considerada em seu conj~to, a governamentahdade li
beral 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 [ ..Jregu-
lamentares .

- 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 governa
mental 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~~ COl
sa que e seu contrapeso, sellS intersticios, seu suplemento -4 mterdl<;ao.

Seria necessario
1 mudar aconce~o da lei ou, pelo menos, elucidar sua fun\3oo. Emou

tras 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 devef~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 fun

do, 0 elemento principaL
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- porgue a lei nao existe sem ele,
- porque a lei eelastica,
- porque epassivel 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 raciona
liza\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 ver-
dadeira fun~o de regra do jogo, a temologia a utilizar nao sera a discipli
na-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 ale

maes ja haviam definido a prop6sito de uma ac;iio govemamental: deixar 0

joga economko 0 mais livre possivel e fazer uma Gesellsclulftspolitik. Os Ii
berais 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 as
pectos 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 defi-
nir 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~aounifonnizante, identificat6

ria, hierarquizante, mas wna arnbientalidade aberta as vicissitudes e aos fe
n6rnenos 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 na
turais? (jim do manuscrito)

NOTAS

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 prin
cipais, 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 50

dais do capitalismo, independentemente do fato do assalariamen
to 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 indepen
dencia maxima do individuo, a economia desse corpo social for or
ganizada segundo as regras da economia de mercado, resta a sa
tisfazer 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, eurn princfpia perigoso, mais dissolvente
do que unificante. Para que a concorrencia nao aja como urn ex
plosivo 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 gro
pos de interesses famintos, uma moralidade economica bern ele
vada, 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 marchan

de", comunicac;ao ao Congresso dos Economistas de Lingua Fran
cesa (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 tra
dicionalmente reservado afinna e ao consumidor. Fazendo do ca
sal uma unidade de produ~ao ao mesmo tih1.lo que a finna classica,
descobre-se que seus fundamentos analiticos sao na verdade iden
ticos 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 determi
nadas propor~6es os beneficios do output do casal? Assim, portan
to, em vez de se envolverem num processo custoso para renego
ciar 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.)

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 pu
blicac;oes (livros, artigos, relat6rios), urn dos mais importantes cen
tros 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, en
tre os representantes americanos da filosofia analitica, que Fou
rault faz aqui referencia implicita. Cf. infra, pp. 361, nota 29. A
conferencia "La philosophie analytique de la politique", pronun
riada 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 ana
litica 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 ofEco
nomic 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 Be
havior, 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. 296
324 (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, NovaYork, 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, eque 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 Ben
tham' cf. a reedi,ao de E. Halevy, La Formation du radicalisme phi
losophique (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, Tiib
ner) e, no caso do segundo, de 1825 (The Rationale ofReward, tra
duzido 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 Metro
polis, 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. Fou

cault 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 con
denado 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

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 Pi
gou 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. tambemY. Simon, "Le marche et l'allo
cation des ressources", in J. -J. Rosa e F. Aftalion, orgs., L'Economique
retrotroee, p. 268: liAs extemalidades sao os custos e os beneffcios mo
netarios au nao-monetanos resultantes dos fenomenos de inter
dependencia social. [...] Para os teoricos da economia do bem-estar
[...J, as extemalidades refletem urn fracasso do mercado no pro
cesso de alocac;ao dos recursos e necessitarn da intervenc;ao publi
ca 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, ex
temalidades negativas. 0 nivel global dessa atividade ou dessa in
dustria deve portanto ser limitado. Vma das fonnas de limitar as
extemalidades negativas resultantes dos crimes e deter os crimi
nosos 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 ("Inten
tion 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 im
portante 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 des
te 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 lin
guagem, mas dizendo isso eu queria salientar que eu os cansi
dero 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-Bo
gaert, 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 proscri
bed) behavIOr that the society believes it can afford. There is one
decisive reason why the society must forego 'complete' enforce
ment 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 ge
neral and executions in particular do exert a deterrent effect on
acts of murder. Strong inferences to the contrary drawn from ear
lier 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 econo
mique 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 ef
fec~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

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 cri
mes 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 chan
ges 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 governa
mental 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 esujeito de direi
to: (1) 0 caniter irredutivel do interesse em relafiio avontade
juridica. (2) A 16gica tnversa. do mercado edo cantrato. - Segun
da inova¢.o em rela¢a ao modele jurfdico: a rela¢a do sujeito
ecanfimico com apoder 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-tota
lizdvel do mundo econ6mico. A necessaria ignorancia do sobe
rano. - A economia politica como critica da raziio governamen
tal: 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 Ulti
mas 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 apli
cac;iio da analise economista a urna serie de objetos, de cam
pos de comportamentos ou de condutas, que niio eram
comportamentos ou condutas de mercado: tentativa, por
exemplo, de aplicar a analise economica ao casamento, aedu
cac;iio dos filhos, acriminalidade. 0 que coloca, .0 claro, urn
problema ao mesmo tempo de teoria e de metodo, 0 pro
blema 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 me
dida e fecundo aplicar a grade, 0 esquema e 0 modelo do
homo oeconomicus a tode ator naG 56 economica, mas social
em gera!, na medida por exemplo em que ele se casa, na me
dida em que comete urn crime, na medida em que cria seus
filhos, na medida em que da afeto e passa tempo com os fi
lhos? 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, di
gamos 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 encontra
rao sobretudo por volta dos anos 1960-[19]70, enfim nessa
decada e principalmente em 1962', toda uma serie de arti
gos no Journal of Political Economy: 0 artigo de Becker" de
Kirzner', etc.

Esse problema do homo oeconomicus e da sua aplicabi
lidade 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 du
vida 0 problema da identifica~aodo objeto da analise econo
mica a toda conduta, qualquer que seja, que implique, claro,
uma aloca\=ao 6tima de recursos raros a fins alternativos, 0

que e a defini~ao mais geral do objeto da analise economi
ca tal como foi definida, grosso modo, pela escola neoclas
sica'. Mas, por tras dessa identifica~ao do objeto da analise
economica a essas condutas que implicam uma aloca~ao6ti
rna 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 limi
tados 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 es
colha estrategica de meios, de caminhos e de instrumentos:

em suma, identifica~ao do objeto da analise economica a
toda conduta racional. sera que, afinal de contas, a econo
mia nao e a analise das condutas racionais, e sera que toda
conduta racional, qualquer que seja, nao decorreria de algo
como uma ancilise economica? Vma conduta radonal como
a que consiste em sustentar urn raciocinio formal nao sera
porventura uma conduta economica no sentido em que aca
bamos de defini-la, ou seja, aloca~ao 6tima de recursos ra
ros para finalidades altemativas, ja que urn raciocinio for
mal consiste no fato de que se dispoe de certo numero de
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~aoe nao qualquer sistema simb6lico, sim
plesmente alguns -, recursos raros esses que vao ser utili
zados de forma 6tima para uma finalidade determinada e
altemativa, no caso uma conclusao verdadeira em vez de
urna conclusao falsa, aqual se procurara chegar pela me
lhor aloca~ao possivel desses recursos raros? Logo, no limi
te, por que nao definir toda conduta racional, todo compor
tamento racional, qualquer que seja, como objeto possivel
de uma analise economica?

Para dizer a verdade, essa defini~ao que ja parece ex
tremamente extensiva naG ea unica, e ha quem diga, como
Becker - os mais radicais, digamos, dos neoliberais ameri
canos -, 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 econo
mica podem se aplicar perfeitamente a condutas nao-racio
nais, 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 perfeita
mente encontrar seus pontos de ancoragem e sua eficacia se
a conduta de urn individuo corresponder aclausula de que a
rea~ao dessa conduta nao e aleat6ria em rela~aoao real. Ou
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seja: toda conduta que responda de forma sistematica a mo
difica~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 oecono
micus 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 por
tanto 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 lon
ge de endossar, mas que apresenta certo numero de inte
resses. 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 va
riaveis 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 es
tritas au mais aberrantes, como preferirem, sao encontra
das 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 meca
nismos ditos de refor~o, acarretar respostas cuja sistemati
cidade podera ser notada e a partir da qual Sera possivel in
troduzir 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. So
bre essas tecnicas comportamentais ha alguma literatura na
Fran~a.No Ultimo livro de Castel,A sociedade psiquidtrica avan
rada, M urn capitulo sobre as tecnicas comportamentais e
voces verao como e, muito exatamente, a aplica~ao, no in
terior de urna situa~ao dada - no caso, urn hospital, urna
c1inica psiquiatrica -, de metodos que sao ao mesmo tempo

metodos experimentais e metodos que implicam uma ana
lise propriamente economica do comportamento'.

Eu gostaria de insistir, hoje, no entanto, mms sobre ou
tro aspecto. Eque 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~aoao
exercicio do poder. 0 homo oeconomicus e aquele que obe
dece ao seu interesse, e aquele cujo interesse e tal que, es
pontaneamente, 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 lais
sez-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 sis
tematicamente a modifica~oes sistematicas que serao intro
duzidas artificialmente no meio. 0 homo oeconomicus e aque
Ie 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 proble
ma de que eu queria lhes falar urn pouco e que e precisa
mente 0 seguinte: sera que, desde 0 seculo XVIII, tratava-se
com 0 homo oeconomicus de erguer diante de qualquer go
verno possivel urn elemento essencial e incondicionalmente
irredutivel por ele? Sera que, ao definir 0 homo oeconomicus,
se tratava de indicar qual zona sera definitivamente inaces
sivel 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 to
das as empresas, de todas as legisla<;ces, de todas as proibi
<;ces de urn govemo possiveL ou sera que 0 homo oeconomi
cus ja nao era urn certo tipo de sujeito que permitia justa
mente 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 po
litica e economia no sentido de restri<;ao, autolimita<;ao, fru
galidade 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 ra
zao govemamental tal como se formula no seeulo XVIII.

De fato, nao ha na verdade teoria do homo oeconomicus
nem mesma hist6ria dessa no\=aolO

• Na pnltica, sera preciso
esperar 0 que se chama de neochissicos, Walrasll e Pareto12,

para ver emergir de maneira mais ou menos clara 0 que se
entende por homo oeconomicus. Mas, de fato, antes de Wal
ras e Pareto, ja existe uma aplica<;ao dessa no<;ao de homo oe
conomicus, mesma que a sua conceitualiza~ao nao seja feita
de maneira muito rigorosa. Como se pode encarar esse pro
blema do homo oeconomicus e do seu aparecimento? Para
simplilicar e, ao mesmo tempo, de forma urn tanto arbitra
ria, partirei, como se fosse urn dado, do empirismo ingles e
da teoria do sujeito, que e efetivamente aplicada na filoso
lia empfrica inglesa, considerando - mais urna vez, fa<;o aqui
urn recorte urn tanto arbitrano - que nessa teoria do sujei
to, tal como e encontrada no empirismo ingles, ha ao que
tudo indica urna das muta<;ces, urna das transforma<;6es teo
ricas mais irnportantes que ja houve no pensamento odden
tal desde a Idade Media.

o que 0 empirismo Ingles - digamos, aquele que apa
rece 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-

cado pela queda ou pelo J:ecado,. mas urn sujeito que apa
rece 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 que
ro 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 ne
nhum juizo, que nao remete a nenhuu: raciocini,o.ou calcu
10. Euma especie de limitador regresslv,: n~ analise. _ .

Em segundo lugar, eSse tipo de op,ao e uma op,ao m
transmissive!. 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 sau
de adoen,a, tambem pode preferir a doen,a amorte e, nesse
caso, optar pela doen,a. Eevidente 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 do
loroso, por exemplo, saber que outra pessoa esta doente do
que estar doente eu proprio. E sera 0 meu sentime~topes
soal de dor ou de nao-dar, de doloroso e de agradavel, que
vai finalmente ser 0 principio da minha op,ao. E0 celebre afo
rismo de Hume, que diz: quando me e dado optar entre 0



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 amorte de outrem".
, .Sao port~to op~6es irredunveis e op~6es intransmis

slvelS em rela~a~ao s~jeito.Esse principio de urna op~ao in
diV1?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 ingle
sa - q':.le trato aqill millto por alto - e que ela faz surgir algo
que nao eXistia em absoluto: a ideia de urn sujeito de inte
resse, 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 desenca
dea-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 im
portante e que 0 Interesse aparece, e isso pela primeira vez,
como wna forma de vontade, urna forma de vontade ao mes
mo tempo imediata e absolutamente subjetiva.

Crew que ? problema, aquilo que vai por em marcha
toda a problematica do homo oeconomicus, e saber se esse su
jeito do interesse assim definido, se essa forma de vontade
que chamamos de interesse pode ser considerada do mes
mo ~po da vOf!tade juridica OU se pode ser considerada ar
ticulavel a ela. A p~meir~vista, pode-se dizer que 0 interes
se 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~loXVII, ate num jurista como Blackstone",
no me?do do secul?XVIII: urna especie de mistura de ana
lise Jundica com aruilise em termos de interesse. Por exemplo,
quando Blackstone coloca 0 problema do contrato primiti
YO, do contrato SOCial, ele d1Z: por que os individuos contra
taram? Eles contrataram porque tinham interesse. Cada in
dividuo tern seus interesses, mas 0 caso e que, no estado de
natureza e antes do contrato, esses interesses estao amea-

,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, eventual
mente, diferir17

. Em suma, 0 interesse aparece como tun prin
cipio empirico de contrato. E a vontade juridica que se forma
entao, 0 sujeito de direito que se constitui atraves do con
trato 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 vo
ces quiserem, na qual vontade juridica e interesse se mistu
ram 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 con
trata por interesse porque voce percebe que, se voce esta so
e nao tern urn vinculo com os Dutres, pais bern, seus inte
resses 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 con
tratar, a obriga~ao do contrato constitui urna especie de trans
cendencia em rela~aoaqual 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 res
ponde: mas nao e nada disso, porque na verdade se alguem
obedece ao contrato nao e porque e urn contrato, nao e por
que a obriga~ao do contrato 0 aprisiona ou, em outras pa
lavras, nao e porque voce se tomou bruscamente sUjeito de
direito deixando de ser sujeito de interesse. Se voce conti
nua a respeitar 0 contrato, e porque simplesmente faz 0 se
guinte 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 substitui
ram 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 in
teresse. Ese, por outro lade, ele jii niio apresenta interesse,
nada pode me obrigar a continuar a obedecer ao contrato19

.

Logo, interesse e vontade juridica niio se substituem. a su
jeito de direito niio vern tomar lugar no sujeito de interes
se. 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 con
tinua 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~iioa
vontade juridica, 0 interesse constitui urn irredutivel. Primei
ra coisa.

Em segundo lugar, 0 sujeito de direito e 0 sujeito de in
teresse niio obedecem em absoluto amesma logica. a que
caracteriza 0 sujeito de direito? Eque ele tern de imcio direi
tos 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 transferen
cia. au seja, 0 sujeito de direito e por defini~iio urn sujeito
que aceita a negatividade, que aceita a renuncia a si mes
rna, que aceita, de certa modo, cindir-se e ser, nwn certa nivel,
detentor de urn certo numero de direitos naturais e imedia
tos e, em outro myel, aquele que aceita 0 principio de renun
ciar a eles e vai com isso se constituir como urn Dutro sujei
to 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 renlin
cia, de limita~ao entre urn e outro, e isso que vai caracteri
zar 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 economis
tas vai confluir com esse tema do sujeito de interesse e dar

a ele uma especie de conteudo e,?pirico -, 0 s~jeito de in
teresse niio obedece em absoluto a mesma mecamca. a que
a aniilise do mercado mostrou, por exemplo, 0 que eviden
ciararn tanto os fisiocratas na Fran\a, quanta os economistas
ingleses, e inclusive teoricos como Mandeville20

, 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 lem
bram falamos disso na Ultima vez21

-, suponhamos uma co
lheit~ abundante num pais e escassez em outro. A legisla
~iio habitualmente estabelecida na maioria dos paises, proi
bia que se exportasse indefinidamente c: tngo do paIS nco
para os paises em que faltava para que nao houvesse escas
sez no pais que tinha reservas. A ,que os economlstas res
pondem: absurdo! Deixem a mecan,ca dos mteresses agu,
deixem os vendedares de cereaIS despeJar sua mercadona
nos paises em que ha escassez, :ID que 0cereal e~aro e em
que 0 vendem facilmente, e ver~o que, .quanto rr;aIS e~es se
guirem seu interesse, melhor ~ra? as COlS~s e voc:s t~rao u~

ganho geral que vai se constiturr a pa;trr da propna maxI
miza~iio do interesse de cada urn. Nao so cada urn pode
perseguir seu proprio interesse, mas cada urn ;Jeve perse
guir seu proprio interesse, deve persegtn~lo ate 0 fim pro
curando leva-Io ao seu ponto maxImo, e e nesse m~mer:to

que viio se encontrar os elementos a partir dos qUaIS? m
teresse 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 trans
cendencia nenhuma, euma mecanica em que a vontade de
cada um vai se harmonizar espontaneamente e como que
involuntariamente avontade e ao interesse dos outros. Es
tamos bern longe do que e a dialetica da renuncia, da trans
cendencia e do vinculo voluntiirio que se encontra na teo
ria juridica do contrato. a mercado e 0 contrato funcionam



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 ge
ra! de uma sociedade - ele nao quer dizer que 0 individuo
esta isolado em relaC;ao ii sociedade (isto e, ele nao conside
fa um individuo sozinho), ele quer dizer: seja um individuo
na sociedade, mas do qual s6 se levara em conta seu inte
resse, e somente 0 seu -, pais bern, d.iz ele, esse interesse
propriamente individual de a1guem que se encontra no in
terior 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 in
teresse desse individuo vai depender de acidentes da natu
reza 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, ape
sar 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 von
tade 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 mes
mo tempo, 0 interesse desse individuo, sem que esse indi
viduo 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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exatarnente ao contnirio urn do outro, e tern-se na verdade
duas estruturas heterogeneas uma ii outra.

Para resumir, poderiamos dizer que toda "I, d. t ~ a ana.use 0tn eresse no seeulo XVITI, que ii primeira vista pode parecer
.gar-se sem malOr dificuldade ii teoria do contrato, essa ana

lise, quando a,acompanhamos de perlo, produz na verdade
Uma problema~ca que e, a meu ver, totalmente nova, total
mente heterogenea aos elementos caracterislicos da doulri
na do contrato e da doutrina do sujeito de direito*. Ii, de cer
to 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 absolu
tamente heterogenea e nao superponfvel ao que poderiamos
chamar de hormJundlcus ou homo legalis, se voces quiserem.
. . EstabeleClda essa heterogeneidade, creio ser necessa-

no 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
Par ~ er, mas

ece-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 homerrfeco
n,orruco coloca a questao do fundamento do poder e do exer
Cle:;; 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-

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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mos chamar de campo de imanencia indefinido, que 0 Iiga,
de um lado, sob a forma da dependencia, a toda uma se
ne ~e aCldentes e 0 Iiga, de outro lado, sob a fonna da pro
du,ao, ::0 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 po
denamos 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 pro
d~ll;do 0 se;, tambem .0 um indefinido, um indefinido que
nao e_totalizav~l.Duplo involuntario, duplo indefinido, du
plo nao-tot~avel, Sem que por isso esses indefinidos, es
ses mvoluntanos, esses incontrolaveis desquaIifiquem 0 seu
mteresse, sem que lSSO desqualifique 0 calculo que ele pode
fazer para al~an,arda melhor maneira possivel seu interes
s~. Ao contrano, esses indefinidos fnndam de certo modo 0

c:,!cuIo r.ropnamente individual que ele faz, dao-lhe consis
tenaa, 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, es
capa ~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~stnanacional ao da indushia estrangeira, 0 cornercian
te so pensaem,obter pessoalmente maior seguran,a; diri
gmdo essa md~stria de maneira que seu produto tenha 0

malOr valor posslvel, 0 comerciante pensa apenas em seu pr6-
>I- Palavra omitida por Foucault.

prio ganho; nesse e em muitos outros [casos]*, ele .0 condu
zido 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 oeco
nomicus 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. Costuma
se 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 implicita
mente, com essa no,ao de mao invisivel, estabelecido 0 lu
gar 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 mun
do inteiro, ate 0 menor gesto de cada individuo, pelo inter
medio 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 se
ria povoada, nao de linhas, de superficies e de corpos, mas
povoada de comerciantes, de mercados, de navies, de car
ro,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, se
gundo 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 pes
soas 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 pen
sam em seu pr6prio ganho e nao pensam no ganho de todo
o mundo. E acrescenta: alias, naD etao 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 ern
presas de comercio, aspiram a trabalhar para 0 bem geral
terem feito muitas coisas boas. Everdade que essa bela pai
xao naD emuito 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 preo
cupam 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 absolu
tamente acoplados urn ao outro. Para que haja certeza de pro
veito coletivo, para que seja certo que 0 maior bem seja al
can<;ado pelo maior numero de pessoas, nao apenas epos
sivel, 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 ne
cessarios 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 invi
sibilidade. Em outras palavras, nessa celebre teoria da mao
invisivel de Adam Smith, costuma-se sempre insislir, diga
mas, 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-

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 pes
soas percebessem que ha por tras delas uma mao que orga
niza 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 du
vida ir mais longe. Nao somente nenhum agente economi
co, 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, portan
to, cada urn fazer. 0 poder politico nao deve intervir nessa di
niimica que a natureza inscreveu no cora<;ao do homem. E
proibido portanto que 0 governo crie obstaculo a esse inte
resse dos individuos. E0 que diz Adam Smith, quando es
creve: 0 interesse comum exige que cada urn saiba entender
o seu (interesse) e obedecer a ele sem obstaculo'". Em ou
tras 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 pos
sa ter sobre 0 mecanismo economico um ponto de vista que
totalize cada um dos elementos e permita combina-Ios ar
tificial 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 ri
queza 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 comer
ciante 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 pro
Jetos, sua admmistra,ao, sua defini,ao do que seria mellior
para suas colonias na America. Construiram "vastos proje
tos" e esses vastos projetos nunca puderam ser IIrealizados
senao na ideia" e as colonias francesas da America fracas
saram. Em ,compensa,ao" os ingleses chegaram para colo
mzar a Amenca com 0 que? Com grandes projetos? De ma
TIelTa nenhurna. Com "vistas curtas". NaG tinham nenhum.
outro projeto senao 0 proveito imediato de cada urn, ou an
tes, cada urn tinha em vista unicamente a vista curta do seu
proprio projeto. Com isso, as industrias foram ativas e os es
tabelecimentos florescerarnl1

. A economia, por conseguinte,
a economia entendida como pnitica, mas entendida tam
be:n como 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 sobera
no que pretendesse ter vista longa, 0 olhar global e totali
zante, 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 sobe

rano deva ser ignorante, e 0 que Adam Smith diz no capi
tulo 9 do livro N da Riqueza das na('oes, esclarecendo perlei
tamente 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 apli
car 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

vI' "livre de urn encargo de que nao poderia tentar se desin
curnbir - a vigilancia de todos os processos economicos 
sem se expor infalivelmente a se ver 0 tempo todo engana
do de mil maneiras"". Digo "frase hipocrita" porque se pode
muito bern entende-la assim: se 0 soberano, que eurn ho
mem so, rodeado de conselheiros mais OU menos fieis, em
preendesse a tarefa infinita de vigiar a totalidade do processo
economico, ver-se-ia sem duvida enganado por administra
dores 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 fra
se' falando portanto dessa tarefa, desse encargo de que 0 so
berano deve se ver desencarregado, a tarefa de vigiar a to
talidade do processo economico: "para a consuma,ao con
veniente 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 racionalida
de possivel no interior de urn processo economlCO cUio ca
niter incontrolavel nao contesta, mas funda, ao contrano, a
racionalidade do comportamento atomistico do homo oeco
nomicus. Assim, 0 mundo economico e, por natureza, opaco.
Epor natureza intotalizavel. Eoriginana 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 disci
plina 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 to
talidade do Estado que ele tern de governar. A economiarou
ba da fonna juridica do soberano que exerce sua soberama no
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interior de urn Estado 0 que esta aparecendo como 0 essen
cial da vida de urna sociedade, a saber, os processos econo
micos. 0 liberalismo, em sua consistencia modema, come
,ou quando, precisamente, foi formulada essa incompatibili
dade essencial entre, por urn lado, a multiplicidade nao-tota
lizavel 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 sujei
tos de direito individuals, sujeitos de direito natural, podia
se chegar aconstitui,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 limi
ta,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 po
litico-jurfdico e 0 mundo economico aparecem, desde 0 se
culo XVIII, como mundos heterogeneos e incompativeis.
A ideia de uma ciencia economico-juridica erigorosamen
te impossivel e, alias, efetivamente, nunca foi constituida. Ao
soberano jurfdico, ao soberano detentor de direitos e fun
dador do direito positivo a partir do direito natural dos indi
viduos, 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 direi
tos 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 por
que nao podes. E tu nao podes no sentido de que "tu es im
potente". E por que tu es impotente, por que tu nao podes?

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, lffi

portante: 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 ter
mo". Afinal, Kant, um pouco mals tarde alias, diria ao ho
mem que ele nao pode conhecer a totalidade do mundo.
Pois bem, a economia politica tinha dito ao soberano, algu
mas 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 importantissi
mas 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 Eu
ropa e em todo 0 mundo moderno pelas praticas governa
mentals, pelos problemas economicos, pelo socialismo,
pela planifica,ao, pela economia do bem-estar. Todos os re
tornos, todas as recorrencias do pensamento liberal e neo
liberal na Europa dos seculos XIX e XX ainda constituem,
sempre, urna certa maneira de colocar 0 proble~adessa im
possibilidade da existencia de urn soberano econonuco. E tudo
o que vai aparecer, ao contnirio, como planifica~~o,econo
rnia dirigida, socialismo, socialismo de Estado, Val ser 0 pro
blema 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 politi
ca: 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 his
toria do liberalismo dos dois ultimos seculos, mas em seu
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contexte imediato, eevidente que essa teoria da mao invi
sivel, 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 tam
bern 0 Estado govemado pela raziio de Estado, com sua po
lilica mercantilista, era desde 0 seculo XVII 0 esforc;o feito,
de forma perfeitamente explicita, para conslituir urn sobe
rano que ja niio seria soberano de direito ou em funC;iio de
urn direito, mas seria igualmente urn soberano capaz de ad
ministrar, de administrar, e claro, os sujeitos sobre os quais
ele exerce sua soberania, mas tamhem os processos econo
micos 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 vo
luntarista 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 refuta
C;iio das doutrinas ou das pralicas mercantilistas. A econo
mia polilica de Adam Smith niio mostra simplesmente como
o mercantilismo constitula urn erro teenieD au urn erro teo
rico. A economia polilica de Adam Smith, 0 liberalismo eco
nomico, constitui uma desqualificac;iio desse projeto poli
lico de conjunto e, mais radicalmente ainda, uma desqualifi
cac;iio de uma raziio polilica que seria indexada ao Estado e
asua soberania.

Alias, e interessante ver a que, mais precisamente ain
da, se op6e a teoria da miio invisivel. Ela se op6e, precisa
mente, ao que diziarn quase na mesma epoca QU, em todo
caso, ao que acabavam de dizer alguns anos antes os fisio
cratas, porque a posiC;iio dos fisiocratas e, desse ponto de vis
ta, muito interessante e muito paradoxal. Os fisiocratas na
Fran~a fizerarn precisamente, sobre 0 mercado e as meca
nismos 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

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 acres
centavam 0 seguinte: deve-se deixar os agentes economi
cos livres, mas, primeiramente, ha que considerar que 0 ter
ritario inteiro de urn pais e, no fundo, propriedade do sobe
rano OU, em todo caso, que 0 soberano eco-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 pro
duC;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 exa
lidiio 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 conse
guinte, [de] controlar os processos economicos. Ou seja, 0

Quadro Economico vai proporcionar ao soberano urn prin
cipio 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 mes
mo tempo 0 que acontece e como tern de acontecer. Logo,
ele podera, em nome desse saber total, aceitar livre e racio
nalmente, ou antes, tenl de aceitar pela propria necessida
de da raziio, do saber e da verdade, 0 principio da liberdade
dos agentes economicos. De modo que entre 0 saber do so
berano 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 acon
tece no que conceme aos processos economicos grac;as ao
Quadro Economico - devera explicar aos diferentes agentes



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 elabo
rado peios fisiocratas, sera comum aos sujeitos bem-educa
dos 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 ter
ceira 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 um
ca lei seja a da evidencia, a de urn saber bern erigido e bern
construido que ele compartilhara com os agentes economi
cos. Eai, 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 economi
ca total e de urn despotismo absoluto que os fisiocratas ha
viam 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 fi
siocratico do termo, que nao pode haver despotismo no sen
tido 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-

mica nunca se apresentou como devendo ser a linha de con
duta, a programa<;ao completa do que poderia ser a racio
nalidade 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 gaver
no e 0 govemo nao pode ter por principio, lei, regra de con
duta ou racionalidade interna, a economia. A economia e uma
ciencia lateral em rela<;ao it arte de govemar. Deve-se gover
nar com a economia, deve-se govemar ao lado dos econo
mistas, 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 raciona
lidade 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 totali
dade 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 oeco
nomicus (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 ci
vil. - Homo oeconornicus e sociedade civil: elementos indis
sociti:veis da tecnologia govemamentalliberal. - Andlise da no
¢o de "sociedade civil": sua evolu¢o de Locke a Ferguson. 0 En
saio 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 as
segura a sintese espontiinea dos individuos. Paradoxa do vfn
cula econ6mico; (3) ela eurna matriz pennanente de paJer po
litico; (4) ela constitui a motor da hist6ria. - Aparecimento de
urn novo sistema de pen.samento politico. - Conseqii.fncias te6
ricas: (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 racio
nais 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 pensa
mento juridico 0 essencial do sujeito de direito; que homo
oeconomicus e sujeito de direito nao eram portanto superpo
niveis 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 tarn
bern 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 re
nUncia, mas por uma dialetica da multiplica<;ao espontanea.

Essa diferen<;a, essa irredutibilidade do homo oecono
micus ao sujeito de direito acarreta - foi tambem 0 que pro
curei lhes mostrar na ultima vez - uma modifica<;ao impor
tante quanta ao problema do soberano e ao exercicio do po
der soberano. De fato, ante 0 homo oeconomicus, 0 soberano
nao se encontra na mesma posi<;ao que ante 0 sujeito de di
reito. 0 sujeito de direito pode, sim, pelo menos em certas
concep<;ces ou an,mses, aparecer como 0 que limita 0 exer
cicio do poder soberano. Em compensa<;ao, 0 homo oecono
micus 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 50

berano uma incapacidade essencial, uma incapacidade maior
e central, uma incapacidade para dominar a totalidade da
esfera economica. Ante a esfera economica em seu conjun
to, 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 Ida
de 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 representan
te 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 tam
bem 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

politico it concep<;ao tradicional, it concep<;ao juridica, abso
lutista 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 tro
ca 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 pe
netrar. Quer ~izer, em vez disso, que, ante 0 mercado, 0 50

~erano devera exercer u.m poder bem diverso do poder po
litico que ele exercJa ate entao. Ele devera ser, ante 0 mer
cado 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 de
vera 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 fisiocra
tas,~~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 par
te do seu campo de soberania. A primeira solu<;ao, que con
slste 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 ra
zao governamental, a pr6pria forma da razao de Estado, fa
zendo simplesmente uma subtrac;ao, a do objeto mercado,
ou do campo mercado, ou do campo economico. A segun
cia solw;ao, ados fisiocratas, consiste em manter toda a ex
tensao 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 pas
sividade te6rica, ou ainda ela se torna evidencia.

Na verdade, nem uma nem outra soluC;ao podia ser ou
tra coisa senao uma especie de virtualidade te6rica e pro
gramatica que nao teve seqiiencia real na hist6ria. Etodo
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
aesfera 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 pro
blema 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 racionali
dade 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 teo
ria juridica nao e capaz de assumir esse problema e de re
solver 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 natu
rais, ados direitos concedidos por contrato, a das delega-

C;DeS -, tudo isso nao se ajusta e nao pode se ajustar (como
procurei lhes mostrar na ultima vez) a ideia mecanica, a
pr6pria designaC;ao e acaracterizaC;ao do homo oeconomicus.
Por conseguinte, nem 0 mercado em si mesma, em sua me
canica 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 so
berania serao governaveis*. A governabilidade ou a gover
namentabilidade - perdoem-me esses barbarismos - des
ses individuos que, como sujeitos de direito, povoam 0 es
pac;o da soberania, mas nesse espac;o de soberania sao ao
mesmo tempo homens economicos, sua governamentabili
dade s6 pode ser garantida, e s6 pode ser efetivamente ga
rantida pela emergencia de um novo objeto, de uma nova
area, de urn novo campo que e, de certa modo, 0 correlati
vo da arte de governar que esta se construindo nesse mo
mento em funC;ao deste problema: sujeito de direito-sujei
to economico. Enecessano 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 comer
ciantes ou dos sujeitos economicos ou dos atores economi
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 des
ses dois elementos, mas toda uma serie de outros elemen
tos, 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.
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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 govemamenta
lidade 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 juridica
mente, 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 eco
nomica, 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 refe
renda 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 go
vemar, 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 ou
tro modo que nao seja pela domina<;ao de urna ciencia eco
nomica, 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 me
dida racional deve indexar-se juridicamente a urna econornia
entendida como processo de produ<;ao e de troca. A econo-

mia juridica de uma govemamentalidade indexada a eco
nomia econornica: e esse 0 problema da sociedade civil e
creio que a sociedade civil, aquilo que alias logo se chama
ra 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 govema
mental, uma autolimita<;ao que nao infringe nem as leis da
economia nem os principios do direito, que nao infringe tam
pouco nem sua exigencia de generalidade govemamental
nem a necessidade de urna onipresen<;a do govemo. Urn go
verno onipresente, urn govemo a que nada escapa, urn gover
no que obedece as regras do direito, mas urn govemo que res
peita 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, di
gamos, 0 ponto abstrato, ideal e puramente economico que
povoa a realidade densa, plena e complexa da sociedade ci
vil. au ainda: a sociedade civil e 0 conjunto concreto no in
terior do qual e preciso recolocar esses pontos ideais que
sao os homens econ6micos, para poder administni-los con
venientemente. 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 Esta
do, ou da institui<;ao. Creio que e preciso ser muito pruden
te quanto ao grau de realidade que se outorga a essa socie-

II- 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 princi
pio de oposi<;ao ao Estado ou as institui<;5es politicas. A socie
dade civil nao e uma realidade primeira e imediata. A sOCIeda
de civil e uma coisa que faz parte da tecnologia govemamen
tal 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
menos reais e que podemos chamar, neste caso, de socieda
de civil, em outros de loucura, etc. Sociedade civil, portan
to, 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 tecno
logia de govemo que tern P?r obJetivo s;,a prop.naautolinu
ta<;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 as
sim, em principio, porque chegamos agora ao fim do curso,
como essa no<;ao de sociedade civil pode resolver bern os pro
blemas que procurei indicar ha. pouco. Entao~ sobre a soci<;
dade civil, primeira observa<;ao de uma banal1dade deplora
vel, 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 "50
ciedade 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

juridico e politico. Nessa acep<;ao, a noc;ao de sociedade ci
vil nao e em nada distinguivel da noc;ao de sociedade poli
tica. No Segundo Iratado do governo, de Locke, 0 capitulo 7se
intitula: /IDa sociedade politica au da sociedade civil"]. A 50

ciedade civil e, portanto, ate entao, sempre, uma sociedade
caracterizada pela existencia de urn vinculo juridico e poli
tico. Ii a partir da segunda metade do secwo XVIII, precisa
mente na epoca em que se colacam as quest5es da econo
mia politica e da govemamentalidade dos processos e dos
sujeitos economicos, que a noc;ao de sociedade civil v"! mu
dar, 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 dife
rentes angulos e com diferentes variantes. Para simplificar as
coisas, YOU tomar 0 texto que e, afinal, 0 texto mais fundamen
tal, 0 texto quase estatutario quanto acaracterizac;ao da 50
ciedade civil. Ii 0 celebre texto de Ferguson, traduzido em
frances em 1783 com 0 titulo de Essai sur l'histoire de la so
ciete 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 corre
lativo em termos de sociedade civil, do que Adam Smith es
tudava 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 econo
micos que Adam Smith procurava estudar. Dessa sociedade
civil, em Ferguson, eu gostaria de salientar tres ou quatro ca
ractensticas essenciais: primeiro, a sociedade civil entendi
da 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 historico
natural. De fato, para Ferguson a sociedade civil e urn dado
alem do qual nao ha nada a buscar. Antes da sociedade ci-



vil, nao existe nada, ou se algo existe, diz Ferguson, e algo
que para nos e absolutamente inacessivel, a tal ponto recua
do no fundo dos tempos, a tal ponto, de certo modo, ante
nor 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 nao
sociedade seja caracterizada em termos de solida.o, de iso
lamento, como se pudesse ter havido homens dispersos as
slm na natureza, sem nenhuma uniao de nenhum tipo, sem
nenhum mew de se comunlcar, ou ainda, que essa nao-so
ciedade 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 volu
me da sua Hist6ria da sociedade civil'. Na pagina 20, ele diz:
IIa 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 lin
guag~m, a comunica<;ao e por conseguinte certa rela<;ao
perpetua dos homens entre si sao coisas absolutamente ca
racteristicas 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 ima
ginar urn momenta ern que se teria passado da natureza
ahistoria, da nao-sociedade asociedade. A natureza da na
tureza humana eser hist6rica, pais a natureza da nature
za humana e ser social. Nao ha natureza humana disso
ciavel do proprio fato da socied,ade. Ferguson evoca a espe
cle 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

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 co
mer, dormir, andar em grupos, brincar juntos, criar uma lin
guagem propria, dividir-se, brigar", fazer amizades, esque
cer pelos outros sua propria conserva<;ao'. Logo, 0 vinculo
social se forma espontaneamente. Nao ha opera<;ao especi
fica que possa estabelece-lo ou funda-lo. Nao ha que ins
taurar 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 realida
de ou no rnito de urn selvagem, nao temos que nos deslo
car 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 esta
do 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 espessu
ra 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 so
ciedade, carater indispensavel tambem do estado de socie
dade 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 pon
to de origem, mas como urn ponto de sinaliza<;ao da possi
bilidade 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 coi
sa. 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 vei
culado pelo social. Logo, temos 0 principio de que a so
ciedade civil e, assim, uma constante historico-natural para a
humanidade.

Segundo, a sociedade civil assegura a sintese esponta
nea 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 cons
titui<;ao de uma soberania por uma especie de pacto de su
jei<;ao. Na verdade, se a sociedade civil realiza efetivamente
uma sfntese, esimplesmente 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 Fergu
son. 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 atribuir
lhe 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 desem
penha 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 so
mente na medida em que, ele e bern feito para 0 lugar que
ocupa e em que, d.iz Ferguson, "produz 0 efeito que deve pro
duzir"l1. Mas, inversamente, 0 valor do todo naD eurn ab
soluto, 0 valor do todo nao deve ser referido ao todo, e somen
te ao todo, mas sim a cada urn dos membros desse todo:

"Tambem e verdade que a felicidade dos individuos e 0 gran
de 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 me
canica puramente economica dos interesses. A forma ea
mesma, mas as elementos e as conteudos naD sao as mes
mos. Eenisso que a sociedade civil pode ser, ao mesmo tem
po, 0 suporte do processo economico e dos vinculos econo
micos, mas extrapolando-os e nao podendo reduzir-se a
eles. Porque, na sociedade civil, 0 que une os homens uns
aos Qutros e, sim, uma mecanica anaIoga ados interesses,
mas DaD sao interesses no sentido estrito, naa sao interes
ses economicos. A sociedade civil emuito roais que a asso
cia<;ao dos diferentes sujeitos economicos, muito embora a
forma na qual esse vinculo se estabelece seja tal que os su
jeitos 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, ea
compaixao, e tambem a repugnancia a outros individuos, e
a repugnancia a infelicidade dos individuos, mas e even
tualmente 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 eco
nomicos e os individuos que fazem parte da sociedade civil:
ha todo urn interesse nao egofsta, todo urn jogo de interes
ses nao egofstas, todo urn jogo de interesses desinteressa
dos 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 fa
lava 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 mul
tiplica~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, es
ses 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 limi
tado, como co,:,junto. singular entre outros conjuntos. A so
Cledade cIVIl nao sera a humanidade em geral; sera conjun
tos, conjuntos do mesmo nivel au conjuntos de nivel dife
rente que vao agrupar as individuos num certo nllinero de
nUdeos.,~ a sociedade civil, diz Fer~son, que faz que a in
diVlduo abrace a causa de uma tnbo au de uma comuni
dade"14. A sociedade civil nao ehumanitana, ecomunitana.
E e~ de fato, a sociedade civil que veremos aparecer na fa
milIa, na aldeia, na corpora~ao, que veremos aparecer em
r:fveis, claro, mais elevados e ate na na.;ao, na nac;ao no sen
lldo de Adam Smith, [no sentido que the e dado]* mais au
menos na mesma epoca na Fran~a. Essa na~ao e precisa
mente 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 adqui
rem 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 economi
co, 0 processo economico que liga os sujeitos economicos
uns aos outros, podera se alojar nesta forma que e a da mul
tiplica~ao imediata e nao e a da renuncia [aJ direitos. For
malmente, portanto, a sociedade civil e efetivamente a que

"" M.F.: tal como eempregado
** M. Foucault acrescenta: que (tern 0 aspecto?) de vinculos comu

nitarios [palavras dificilmente audiveis]

vai ser 0 veiculo do vinculo economico. Mas 0 vinculo eco
nomico 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 con
vergencia 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 sen
timento de comunidade dos individuos uns em rela~ao aos
outros, a vinculo economico tendera - de certo modo mar
cando, acentuando, tomando mais incisivo 0 interesse egois
ta dos individuos - a desfazer perpetuamente a que a vin
culo 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 des
faz 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; nun
ca a vinculo e mais forte entre os individuos do que quan
do 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 interessan
te, 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 ga
nhando, e alias todo a mundo vai sair ganhando. Em com
pensa~ao, as vinculos da sociedade civil fazem que prefira
mos permanecer em nossa comunidade, mesmo encontran
do abundancia e seguran~a alhures. Logo, "num estado co
merciante em que se sup6e que as individuos conhe~am

par experiencia propria a extensao do interesse que tem na
conserva~ao do seu pafs*, enele, 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 esta
do 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 amea~a 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 es
pontaneo 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 ou
tras? Pais bern, assim como naD enecessaria urn pactum unio
nis para vincular os individuos na sociedade civil, nao e ne
cessaria urn pactum subjectionis, naD sao necessanas a renun
cia a certos direitos e a aceita~ao da soberania de algum ou
tro para que 0 poder politico apare~a e atue no interior da
sociedade civil. Hi forma~aoespontanea 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 in
dividuos se traduzem, claro, por certo numero de papeis di
ferentes 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 proces
so pelo qual as decisoes de conjunto sao tomadas pelo grupo.

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").

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 cri
ticar ou decidir todos juntos, mas examinam, consultam e
deliberam em pon;oes mais seletas; como individuos, assu
mem ou deixam de assumir a suprernacia."17 au seja, a de
cisao do grupo aparece de fato na sociedade civil como a
decisao de todo 0 grupo, mas quando se observa mais apu
radamente 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 po
der 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 juridi
camente, ele ja existe. "Seguimos um chefe antes de pen
sarmos em discutir suas pretensoes ou de estabelecermos
as formas para a sua elei~ao; e foi s6 depois de terem come
tido muitos erros na qualidade de magistrados [ou]* de su
ditos que os homens decidiram sujeitar 0 pr6prio governo a
regras.'''" A estrutura juridica do poder vem sempre depois,
aposteriori, 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 socieda
de, eles [pensam]: como seria bom, ou comodo, ou util, es
tabelecer urn poder e regulamentar suas modalidades. Na

... M.P.: 0 texto original da tradUl;ao de Ferguson, p. 174, diz: "e".

..... M. Foucault acrescenta: Em suma, a sociedade civil secreta seu
pr6prio poder que nao enem a sua condi<;ao primeira nem 0 seu suple
mento.
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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 Fergu
son, lie tao essencial aos homens quanta a propria socieda
de."'" 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 pre
cisarnente caracteristico da sociedade civil.

Quarta caracteristica. Essa sociedade civil constitui 0 que
poderiamos chamar, utilizando urn tenno muito mais tar
dio e ate certo ponto desqualificado agora, mas para 0 qual
me parece que podemos encontrar aqui urn ponto de apli
ca,ao primordial, de motor da historia. E0 motor da histo
ria, 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 ou
tro lade], nessa sintese espontanea e nessa subordina,ao
espontanea existe urn elemento que nela toma lugar natu
ralmente e que tambem e seu principio de dissocia,ao, a sa
ber, 0 egofsmo do homo oeconomicus, as procedimentos eco
nomicos -, 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 espontanea
mente uns aos outros por vinculos de benevo]encia, ja que
fonnam comunidades, ja que nessas comunidades as su
bordina,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 as
pecto que aparece certo numero de comumdades - direi, se
voces quiserem: urn equilibrio funcional do conJunto. Des
crevendo os selvagens da America do Norte, ou melhor, re-

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 sel
vagens da America do Norte] se conduze~ com toda a in
teligencia, 0 concerto, 0 vigor de urna na,ao. Os estrangel
ros, 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, vin
culo espontiineo e equihorio espontaneo.

No entanto, justarnente na medida em que M, no inte
rior desse vinculo espontiineo, urn vinculo igualmente espon
taneo, 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 equili
brios espontaneos da sociedade civil 0 interesse economico
propriamente dito e a propria maneira como 0 egoismo eco
nomico vai tamar forma. E eassim - 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, pre
cisamente 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 economi
cos. 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 encon
tramos 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-polili
cas: rebanhos que pertencem a individuos, pastos que per
tencem 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 adqui
re nesse momenta a forma de relac;oes entre patrono e clien
te, arna e servidor, familia e escravo, etc. 24 Ternos aL como
veem, toda urna mecamca propriamente economica que mos
tra como, a partir da sociedade civil, a partir do jogo econo
mico que a sociedade civil torna possivel e, de certo modo,
abriga em seu seie, vai se passar a toda uma serie de trans
formac;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 ulli
rna vez, voces se [lembram] que 0 interesse coletivo nascia
de urn jogo necessariamente cego entre os diferentes inte
resses egoistas. Pois bern, agora essa especie de esquema da
totalidade pela cegueira de cada urn, da globalidade pela ce
gueira 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 identifica
vel, a serie de formas que nascem de iniciativas cegas, de

interesses egoistas e de cMculos que os individuos nao f,a
zem mais que referir a si proprios. Multipliquem esses cM
culos atraves dos tempos, fac;am-nos agir, pOlS bern,. os eco
nomistas, 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 in
teresse egoista, epor conseguinte 0 jogo economico que:ai
introduzir na sociedade civil essa dimensao pela qual a his
toria se encontra perpetuamente presente nela, os proces
sos pelos quais a sociedade civil esta fatalmente e necess~

riamente engajada na hist6ria. "Os homens [diz ele na pa
gina 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 per
manencia 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 secu
10 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 economi
co, 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 desen
volvimento 16gico, prolongar uma estrutura juridica dada
de inicio. Ela nao .0 tarnpouco esse principio de degeneres
cencia que vai fazer que, em rela<;ao a um estado de natureza
ou em rela<;ao a uma situa<;ao de principio dada, fenome
nos negativos venharn turvar essa transparencia originana.H, 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
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 in
tema e complexa entre 0 vinculo social e a rela<;ao de auto
ridade 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 vin
culo 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 po
litica 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, vo
ces veem que, com essa no~ao de sociedade civil, temos urn
conjunto de quest6es, de problemas, de conceitos, de ana
lises 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

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 sOCleda
de em que a subordina<;ao ja atua. E e. assim que vai se co
locar a questao que val atormentar praticarn<;nte todo 0 pen
samento politico do fim do seculo XVIII ate nossos dlas: [0
problema das] rela<;6es entre a sociedade civil e 0 Esta
do. 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 es
trutura 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.
E0 tema desenvolvido por lung-Stilling no fim do seculo
XVIII, clizendo: a sociedade tern tres eixos, a familia, a criada
gem 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 va
rios tipos de sociedade; um tipo absolutamente universal,
que vale ao longo do tempo e, principalmente, em todo 0 es
pa<;o e em toda a geografia do mundo, a saber, que nao pode
existir sociedade sem sociedade familiar; e, diz ele, eXlste atual
mente um tipo de sociedade que .0 a sociedade civil, a so
ciedade civil que esta presente em todas as formas de agru
pamentohumano que conhecemos hoje. Quanto ao Estado,



420 NASCIMENTO DA BIOPOUTlCA
AUlA DE 4 DE ABRIL DE 1979 421

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 eti
ca da sociedade civil~o.

Born, nao tenho tempo de insistir sobre ludo isso. Di
garnos, 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 Es
tado que a analise da sociedade civil sera feita. Nunca se in
terrogara 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 ele
mento 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 ter
mos de Estado, ja que 0 Estado nunca foi urn problema para
a Inglaterra, mas em tennos de governo. Ou seja, 0 proble
ma sera saber: se 10 verdade que a sociedade civile inteira
mente dada, se 10 verdade que ela mesma assegura sua pr6pria
sintese, se 10 verdade que ha uma especie de governamen
talidade interna asociedade civil, que necessidade M de urn
governo suplementar? Sera que 10 mesmo necessario urn go
verno para a sociedade civil? Ii essa questao que Paine co
locara no fim do seculo XVIII e que vai atonnentar, apesar
de ludo, a politica inglesa ate pelo menos 0 seculo XX: afi
nal 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 Pai
ne: "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-

cieda~e 10 uma ben,ao. 0 governo; na melhor das hip6te
ses, nao passa de urn mal necessano, na pior e intolera
vel.",'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 "Es

tado :ID rela~ao asociedade civil" que vai se colocar.Vai ser,
tam!'em nesse caso por motivos politicos e hist6ricos que
voces conhecem bern, uma outra maneira de colocar 0 pro
blema. ;raJ ser 0 problema do t<;rceiro estado como proble
ma PO~tlCO, como prob~ema teorico, como problema hist6
nco ate 0 meado do seculo XIX: a ideia da burguesia, na
n;eclida em que ela foi 0 elemento vetor e portador da his
tona 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 asociedade civil. Fil6
sofos alemaes, ,analistas politicos na Inglaterra, historiado
res na Fran,a, e, sempre esse mesmo problema da socieda
de :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 te
mos uma reclistribui,~oou uma especie de recentragem/des
centragem dessa razao governarnental de que ja havia pro
curado !hes falar ano passado. Retomemos, se voces quise-

"" 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.tosdo 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~oda
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 Me
dia, e a [seguinte] questao: 0 exercicio do poder, essa prati
ca 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 coleti
vos, que colecam ao jurista, ao historiador, toda urna serie
de problemas, como pode ser regulado e medido esse exer
cicio do poder em quem govema? Pois bern, digamos de ma
neira muito gera!, muito global, que por muito tempo a ideia
de regular, de medir e, por conseguinte, de limitar 0 exerci
cio 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 di
zer govemar segundo 0 conhecimento das leis humanas e
divinas. Isso quer dizer de acordo com 0 que Deus prescre
veu. Quer dizer govemar de acordo com 0 que a ordem ge
raj 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 sa
ber em que devia consistir a sabedoria do soberano, no fun
do 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, cal
culo 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 racio
nalidade e, parece-me, 0 que se poderia chamar de formas
modemas da tecnologia govemamental. Ora, essa regula
gem 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 sobera
na. A racionalidade govemamental, nesse momento - esta
mos 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~ ee~se "eu", ou ainda, 0 que
e ,;sse eu que refere a raclOnahdade do govemo a sua
propna raclOnalidade de soberano, maximizando seu pro
p_no pod,;r? E temos a questao juridica do contrato. Ques
tao tambem de fato: como se pode exercer essa racionalida
de 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 to
talmente tanto a forma unitana quanta 0 olhar sobrancei
ro? 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 go
vemados. C?ffiO su~eltos econOffilCOS e, de modo mais geral,
como sUJeltos de mteresse, interesse no sentido mais ge
ral do termo, [pela] racionalidade desses individuos na me
dida em que, para satisfazer a es~es interesses no sentido ge
ral do termo, eles utilizam certo numero de meios e os utilizam
como querem:,eessa racionalidade dos govemados que deve
serVlr de pnnClplO de regulagem para a racionalidade do go
verno. EISS0, parece-me, que caracteriza a racionalidade li
beral: como regular 0 govemo, a arte de govemar como [fun
dar] * 0 principio de racionaliza,ao da arte de govemar no
comportamento racional dos que sao govemados.

E:ss~, parece-me, 0 ponto de clivagem, eessa a trans
forma,ao unportante que procurei situar, 0 que nao quer di
zer, 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 aestrategia 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 gover
no 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 governamentalida
de que sera indexado, claro, a uma racionalidade, mas urna
racionalidade que nao se apresentara tanto como a raciona
lidade dos interesses individuais quanta como a racionali
dade 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 pau
tada pela racionalidade dos agentes econorrucos, de maneira
mais geral, arte de governar pautada pela racionalidade dos
proprios governados. Sao todas essas diferentes artes de go
vernar, essas diferentes maneiras de calcular, de racionali
zar, de regular a arte de governar que, acavalando-se reci
procamente, 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 dife
rentes artes de governar suscitam? Eai, parece-me, que nas
ce 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 mo
mento, 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 ofGovernment (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. tam
bern 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 ver
sao 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 utopi
que, Paris, Le Seuil, "Sociologie politique", 1979, pp. 68-9 (reed.
com 0 titulo de Le Liberalisme economique. Histoire de l'idee de mar
chef Paris, Le Seuil, "Points Essais", 1989). Foucault salida esse "li
VIO importante", publicado na primavera de 1979, no "Resumo do
curso" (d. infra, p. 435), e talvez tivesse conhecimento do seu con
teudo quando dava seu curso.

4. A. Ferguson, Essai sur l'histoire de la societe civile, trad. De
saint (citada supra, p. 394, nota 29), t. I, I, 1, p. 9: "E necessario con
siderar 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 indivi

duo nao e nada mais que 0 detalhe dos seus pensamentos e dos
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seus sentimentos relativamente asua especie: tadas as experien
cias 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, bri
gar, dividir-se, querer ser uns para os outros os objetos mais im
portantes da cena e, no calor das suas amizades e das suas rivali
clades, 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 pergun
tarem 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 exer
cendo seus talentos e agindo sobre os objetos que 0 rodeiam, to
das 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 na

tureza, 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 e0 grande objeto da sociedade ci
viI. Pois como conceber urn publico feliz, se seus membros consi
derados 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", sa
crificar sua felicidade, sua liberdade, se elas forem incompativeis
com 0 bern da sociedade; ele etao-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, quan
do 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).

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 asociedade 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 verdadei
ro que os homens s6 se apegam asociedade pelo motivo das van
tagens 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 varieda
de infinita de talentos, de qualidades, de temperas d'alrna diver
sas, de diversos graus de calor em suas paixoes, para poder de
sempenhar 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 ne

nhuma 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 ma
gistrado ou em que base 0 senado e formado, encontram em to
dos os tempos urn conselho com 0 qual negociar e guerreiros pIOn
tos para combater. Sem policia, sem leis coativas, sua sociedade
domestica funciona ordeiramente; costumes isentos de disposi
r;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 ho
mem arrogante exigir dele servic;o e para 0 homem avido apode
rar-se das suas posses"; d. trad. Gautier, p. 221.

22. Cf. as partes II e III. Sobre essas quatro etapas do desen
volvimento sociat M. Foucault havia lido, notadamente, 0 livro de
R. L. Meek, Economics and Ideology, and other essays, Londres, Chap
man & 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 pou
co com a propriedade, e mal encontrarnos nelas alguns inicios de su
bardina<;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 clien
te, 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, se
guindo 0 impulso do momento, procurando remediar os inconve
nientes que experimentam ou obter as vantagens que se apresen
tam ao seu alcance, chegam a termos que nao podiam prever, nem
mesmo em imagina~ao. E, como os outros animais, seguem 0 cur
so 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 re
mota: 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 Grundbe
griffe, l. 2, Stuttgart, E. Klett, 1975, pp. 719-800, utilizado por M.
Foucault.

27. Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817), Die Grundleh
re der Staatswirtschaft, Marburgo, [s.n.], 1792 (ed. recente: Konigs
teinlTs, Scriptor-Verlag, 1978), p. 680: "Das gesellschaftliche Le
ben ist dreifach: 1) bezieht es sich auf die Familie oder auf das haus
licheVerhaltnis, 2) auf das Zusammenwohnen der Hausvater oder
auf die bUrgerliche Gesellschaft, und 3) auf das VerhaItnis gegen

die regierende Gewalt und ihre Gesetze, das ist: auf die Staatsge
sellschaft"; citado por M. Riedel, loc. cit., p. 753.

28. Carl Daniel Heinrich Bensen (1761-1805), System der rei
nen 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 Ge
sellschaft riickte namlich das Menschengeschlecht zur biirgerli
chen und von dieser zur Staatsgesellschaft fort"; citado por M.
Riedel, loc. cit., p. 754.

29. August Ludwig von Schlozer (1735-1809), Staats-Anzei
gen, Gbttingen, t. 17, 1792, p. 354: "AIle bisher bekannt geworde
ne Menschenhaufen alter, mittler und neuer Zeiten, leben in den
3 Arlen hauslicher Gesellschaft. Alle ohne Ausnahme leben in bUr
gerlicher Gesellschaft. Und bei weitem die allermeisten, wenngleich
nicht aile, leben in Staats-Gesellschaft, oder unter Obrigkeit"; ci
tado por M. Riedel, loc. cit., p. 754. Cf. igualmente G. Gurvitch,
Traite de sociologle, Paris, PUF, 1958, pp. 31-2, consultado por Fou
cault: "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 culmi
nam no Estado. Foi a fonte da oposi~ao entre a sociedade civil e
economica (biirgerliche Gesellschaft) e 0 Estado. Formulada pela pri
meira 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, par
te 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 philo
sophique", 1973, a que rernetem as notas de M. Foucault.

31. Th. Paine, Common Sense Addressed to the Inhabitants ofAme
rica..., 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 pre
parar esse curso, e P. Rosanvallon, Le Capitalisme utopique, op. cit.,
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 aspira
r.;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.

RESUMO DO CURSO'

o curso deste ano acabou sendo inteiramente consa
grado 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, raciona
lizar os problemas postos apratica govemamental pelos fe
nomenos proprios de um conjunto de viventes constituidos
em popula,ao: saude, higiene, natalidade, longevidade, ra
,as... Sabe-se 0 lugar crescente que esses problemas ocupa
ram desde 0 seculo XIX e que desafios politicos e economi
cos 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 "liberalis
mo", ja que foi em rela,ao a ele que adquiriram 0 aspecto de
urn verdadeiro desafio. Num sistema preocupado com 0 res
peito 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 colabo
ra~ao de J: Lagrange, Paris, Gallimard, "Bibliotheque des sciences hu
maines", 1994,4 vols.; d. t. III, n? 274, pp. 818-25.
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como 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 adminis
trado? 0 debate que ocorreu na Inglaterra no meado do se
culo 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 his
toricos 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 refle
xao continua. 0 liberalismo deve ser analisado entao como
principio e metodo de racionaliza~ao do exercicio do gover
no - racionalizac;ao que obedece, e e essa a sua especifici
dade, aregra 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, eclaro, naG da instituic;ao ffgovemo", mas da ativi
dade que cansiste em reger a conduta dos homens num qua
dro e com instrumentos estatais) nao poderia ser sua pro
pria finalidade. Ele nao tern em si sua razao de ser, e sua ma
ximiza~ao,ainda que nas melhores condi~6es possiveis, nao
deve ser seu principio regulador. Nisso, 0 liberalismo rom
pe 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 crescen
te e de regular seu desenvolvimento. A Polizeiwissenschaft
desenvolvida pelos a1emaes no seculo XVIII, seja porque

lhes faltava uma grande forma estatal, seja ainda e tambem
porque a estreiteza dos recartes territoriais Ihes dava aces
so 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 admi
nistra<;ao - em suma, govema-se pouco demais. A Polizei
wissenschaft e a forma assumida por uma tecnologia gover
namental dominada pelo principio da razao de Estado: e e
de certo modo "naturalmente" que ela leva em conta os pro
blemas da popula<;ao, que deve ser a mais numerosa e a
mais ativa possivel- para a for~a do Estado: portanto, sau
de, natalidade e higiene nela encontram sem dificuldade
urn lugar importante.

o liberalismo, por sua vez, e atravessado pelo princi
pio: "sempre se govema demais", OU, pelo menos, sempre
se deve suspeitar que se govema demais. A govemamenta
lidade nao cleve ser exercida sem uma IIccitica", muito mais
radical que urn teste de otimiza<;ao. Ela nao deve se interro
gar apenas sobre os melhores meios de alcan<;ar seus efei
tos (ou os menos custosos), mas sobre a possibilidade e a
propria legitimidade do seu projeto de a1can~ar efeitos. A des
confian~a de que sempre se pode estar govemando demais
e habitada pela questao: par que entao seria preciso gover
nar? 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 Esta
do, 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 Esta
do, 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
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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
vel? Mas, em vez dela, esta: por que epreciso 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
cessivo" - ou peiD menos que vern se acrescentar como urn
suplemento a que sempre se pode e se deve perguntar se e
necessaria e para que serve.

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 parti
cu�ar 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 cri
ticas 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 polimor
fismo como das suas recorrencias - urn instrumento enticD
da realidade: de uma govemamentalidade anterior, de que
seus adeptos procuram se distinguir; de uma govemamen
talidade atual que tentam reformar e racionalizar, restrin
gindo-a; de uma govemamentalidade a qual se opoem e
cujos abusos querem limitar. De sorte que se podeni encon
trar 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 se
culo XIX, e caracteristico desses usos multiplos do liberalis-

mo. E mais particularmente ainda a evolu<;ao ou as ambi
giiidades de Bentham e dos benthamistas.

Na critica liberal, e certo que 0 mercado como realida
de 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 conseqiien
cia nem 0 seu desenvolvimento. 0 mercado representou
em vez disso, na critica liberal, 0 papel de urn teste, de urn es
pa<;o de experiencia privilegiada onde se podem identificar
os excessos de govemamentalidade e ate mesmo medi-Ios:
a an.ilise dos mecanismos da "escassez alimentar" OU, rnais
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 por
tanto de uma analise visando tomar visiveis, na forma da
1/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 eco
nomia mostra uma incompatibilidade de principio entre 0
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 france
ses ou ingleses do seculo XVIII se separaram do mercanti
lismo e do cameralismo; eles fizeram a reflexao sobre a pra
tica economica escapar da hegemonia da razao de Estado e da
satura<;ao com a interven<;ao govemamental. Utilizando-a
como medida do ;Igovemar demais;l, situaram-na ;Ino limite;l
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 ico
nomique, Paris, Le Seuil, "Sociologie politique", 1979.

J
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contratual que Ihe deu origem. Mas, na busca de uma tec
nologia 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 ins
tituic;ao juridica, tenctiam antes a buscar essa regulac;ao no
reconhecimento, por urn despota de poder institucional
mente 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, indivi
duais, 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 "Esta
do de direito", 0 Rechtsstaat, 0 Rule of law, a organizac;ao de
urn sistema parlamentar "realmente representativo" estive
ram, durante todo 0 inicio do seculo XIX, estreitamente li
gados ao liberalismo, mas assim como a economia polltica
utilizada de inicio como criterio da governamentalidade ex
cessiva DaD era liberal, nem por natureza nem por virtude,
e ate induziu rapidamente atitudes antiliberais (seja na Na
tionaliikonomie do seculo XIX ou nas economias planificado
ras do seculo XX), assirn tambem a democracia e 0 Estado de
direito nao foram necessariamente liberais, nem 0 liberalis
mo 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 nu
mera de objetivos mais ou menDS definidos, eu estaria ten
tado a ver no liberalismo uma forma de reflexao critica so
bre a pratica governamental; essa critica pode vir de dentro
ou de fora; pode se basear em determinada teoria econorni
ca 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 dimen
soes constantes deste fenomeno recente na Europa e que,

aparentemente, surgiu primeiro na Inglaterra: a "vida poti
tica". Ela e inclusive urn dos seus elementos constitutivos,
se e que a vida potitica existe quando a pratica governamen
tal 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 libe
ralismo 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 to
mando dois exemplos contemporaneos: 0 liberalismo ale
mao dos anos 1948-1962 e 0 liberahsmo americana da Esco
la de Chicago. Em ambos os casos, 0 liberahsmo se apresen
tou, nurn contexte bern definido, como urna critica da irracio
nahdade 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 diri
gista 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 1928
1930, haviam pertencido a Escola de Friburgo (ou que, pelo
menos, tinham sido inspirados por ela) e tinham se expri
mido 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 es
truturas 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, nacio
nal-socialismo, politicas intervencionistas inspiradas por
Keynes; mas eles se voltavam contra 0 que consideravam um
adversano unieo: urn tipo de govemo economico que igno
rava 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 po
deria ser uma economia de mercado, organizada (mas nao
planejada nem dirigida) no interior de um quadro institucio
nal 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 Ade
nauer 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 desenvol
veu em rea~ao a esse Hgovemo demais" que representa
Yam, a seu ver, desde Simons, a politica do New Deal, a pla
nifica<;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 ordo
liberais alemaes, a critica feita em nome do liberalismo eco
nomico insiste no perigo que representaria a inevitavel se
quencia: intervencionismo economico, infla~ao dos aparelhos
govemamentais, superadministra~ao, burocracia, enrijeci
mento de todos os mecanismos de poder, ao mesmo tem
po que se produziriam novas distor<;6es economicas, indu
toras de novas interven<;6es. Mas 0 que chamou a aten<;ao
nesse neoliberalismo americana foi um movimento total
mente oposto ao que encontramos na economia social de
mercado da Alemanha: enquanto esta considera que a re
gula<;ao dos pre<;os pelo mercado - Unico fundamento de uma
economia racional - e, de per si, tao fragil que precisa ser

sustentada, arranjada, I'ordenada" por uma polftica intema
e vigilante de interven<;6es sociais (que implicam aUX11io aos
desempregados, cobertura das necessidades de salide, poli
tica habitacional, etc.), esse neoliberalismo americana pro
cura, 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 primordial
mente 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 sem
pre sido liberal, longe disso, nao parou de ser acossada des
de 0 fim do seculo XVIII pela questao do liberalismo.

*

o seminano foi consagrado este ana acrise do pensa
mento juridico nos Ultimos anos do seculo XIX. Houve ex
posi<;6es feitas por Fran<;ois Ewald (sobre 0 direito civil), Ca
therine 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 pe
nal), 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 asua critica a
partir do problema dos cereais. 0 principio de limita,ao ex
tema da razao de Estado, que 0 direito representava, e subs
tituido, no seculo XVIII, por um principio de limita,ao in-

>I- Michel Senellart eprofessor de filosofia politica na Ecole norma
Ie superieure des lettres et sciences humaines de Lyon. Eautor 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 acorn
panha Seguranfa, territOrio, popula¢o. Curso dtldo no College de France (1977
1978), 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, Popula
tion [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 ra
cionalidade na arte de governar: govemar menos, para ter
eficiencia maxima, em fun,ao da naturalidade dos fenome
nos com que se tem de lidar. Eessa govemamentalidade, liga
da em seu esfor,o de autolimita,ao permanente aquestao
da verdade, que Foucault chama de "liberalismo". a objeto do
curso e, portanto, 0 de mostrar em que 0 liberalismo e con
di,ao de inteligibilidade da biopolilica:

Com a emergencia cia economia politica, com a introdu
~ao do principia limitativo na pr6pria pratica govemarnentat
realiza-se uma substituic;ao importante, OU melher, uma du
plicac;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" en
contra seu ponto de partida. Mas quem nao ve que isso eape
nas uma parte de alga bern mais amplo, que [e] essa nova ra
zao govemamental?

Estudar 0 liberalismo como quadro geral da biopolitica.·1

a projeto anunciado e 0 seguinte: estudar primeiro 0 li
beralismo em sua formula,ao original e em suas versoes con
temporaneas, a alerna e a americana, depois chegar ao pro
blema da polflica da vida'. Somente a primeira parte desse
programa sera realizada, pois Foucault foi levado a desen-

2. 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 eprecisado (e, por
isso, retrospectivamente aclarado) mais adiante: d. supra, aula de 31 de
janeiro de 1979, pp. 10755.

volver sua amilise do liberalismo alemao mais demorada
mente do que previa'. Esse interesse pela economia social de
mercado nao se deve apenas ao carater paradigmalico da ex
periencia alerna. Ele se explica tarnbem por raz6es de "rno
ralidade cntica" ante 1/essa especie de laxismo", que consti
tui, a seu ver, certa 1/critica inflacionista do Estado" pranta a
denunciar 0 fascismo no funcionamento dos Estados demo
cniticos ocidentais6.A /I 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 consa
gradas ao estudo das caracterislicas especificas da arte libe
ral de govemar, tal como se esbo,a no seculo XVIII. Nelas,
Foucault explicita, em primeiro lugar, 0 vinculo entre verda
de e govemamentalidade liberal, atraves da analise do merca
do como lugar de veridi,ao, e precisa as modalidades de li
mita,ao intema que dai decorrem. Ele faz aparecer, desse
modo, as duas vias de limita,ao do poder publico, correspon
dentes 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 in
dependencia dos individuos.Vias distintas, mas nao excluden
tes uma da outra. Ea 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 perspec-

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 for
maalema". Cf. tambemo "Resumo do curso", ibid., p. 431: "0 curso des
te 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, problemati
za as /Idireitos dos govemados" em rela~aoainvoca<;ao, mais
vaga e rnais abstrata, dos "direitos do homem"7.

Na terceira aula, depois de examinar a questao da Euro
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 libe
ral de govemar: liberdade garantida, sem dUVlda, mas tam
bern produzida por essa arte, que para alcan~ar seus fins ne
cessita suscita-Ia, mante-Ia e enquadra-Ia permanentemente.
Assim, 0 liberalismo pode ser definido como 0 calculo do ris
co - 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 mUlti
plos 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 para
doxo do liberalismo e estao na origem das "crises de gover
namentalidade"" que ele vern conhecendo ha dois seculos.

Portanto, a questao agora e saber que crise de govema
mentalidade caracteriza 0 mundo atual e que revisaes a arte li
beral 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-t
on 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 eextremamente

reduzida, fora a tese de F. Bilger (La Pensie economique liberale de l'Allemagne

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 distin
tas de "crftica da irracionalidade propria do excesso de go
vemo"11, uma valorizando a 16gica da concorrencia pura, no
terreno economico, ao mesmo tempo que enquadra 0 mer
cado 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 go
verno. Enquanto 0 pensamento liberal, em sua versao mais
classica, op6e a sociedade ao Estado, como a natureza ao ar
tificio ou 0 espontiineo ao for~ado, Foucault poe em eviden
cia 0 paradoxo que a rela~ao entre ambos constitui. De fato,
a sociedade representa 0 principio em nome do qual 0 go
verno liberal tende a se autolimitar. Ela 0 obriga a se inda
gar sem cessar se ele nao govema demais e, desse ponto de
vista, desempenha urn papel crftico em rela,ao a todo exces
so de govemo. Mas tambem constitui 0 alvo de urna inter
ven~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 go
verno 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 onipre
sente, [...)" que, ao mesmo tempo que "respeita a especificidade cia eco
nomia", cleve "administr[ar] 0 social" (supra, p. 403).

13. Manuscrito de 1981 sobre "[0] liberalismo como arte de gover
nar" em que Foucault, remetendo ao serninario do ano anterior, recapi
tula sua aruHise do liberalismo. Essa aruHise cleve ser cotejada, notada
mente, com a que eproposta 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 pare
ce as vezes dialogar (d. referencia de Foucault a esse livro no "Resumo
do curso", supra, p. 435).
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