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Resumo

A economia política, enquanto ciência, reveste na contemporaneidade uma preponderância no modo de pensar e exercer o poder político que torna problemática
a autonomia do mesmo e o modo como esse poder se relaciona com a população. Na
nossa análise partiremos da indagação dos pressupostos do liberalismo económico do
século XVIII, o naturalismo e o princípio do laissez-faire, recorrendo à metáfora da mão
invisível de Adam Smith, segundo uma abordagem governamental foucaultiana, de
modo a responder à seguinte questão, será a racionalidade económica a melhor forma
possível de pensar e exercer o poder político? Questão que nos remete para uma subquestão, não será, por outro lado, falacioso o pressuposto naturalista que funda essa
ciência, uma vez que tem como causa de sustentação uma ordem legal? Defendemos
que o neoliberalismo é a concretização histórica de uma racionalidade governamental
liberal - precisamente por este conceito implicar uma inversão da finalidade primeira
do liberalismo, a de um instrumento crítico, um limite interno à governação, e não um
modo de exercer o poder economicamente - face a essa possível falácia naturalista, não
implicará o neoliberalismo a repristinação do problema jurídico, ou seja, o excesso
de regulamentação e coercibilidade da vidas das populações e de cada um individualmente? O nosso argumento tentará responder afirmativamente a esta questão.
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Introdução
O que é a política, finalmente, senão ao mesmo tempo o jogo dessas diferentes artes de governar com seus diferentes indexadores e o
debate que essas diferentes artes de governar suscitam? É aí, parece12, 297-326, Lisboa: CFUL.
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-me, que nasce a política.1
Esta investigação parte da necessidade de compreender os mecanismos subjacentes às instituições e formas de vida que existem nos
nossos dias. Compreender em que medida as coisas que se apresentam
aos nossos olhos como fenómenos inteligíveis, acabados, como se a
realidade fosse isto e não pudesse ser de outro modo, se constituíram.
Da necessidade de compreender que existe uma complexidade genética, dinâmica e histórica de fenómenos que, de permeio entre as nossas
faculdades cognitivas e aquilo que existe lá fora, se vão modificando.
Como o númeno se modifica e como o próprio sujeito cognitivo, o
homem, ser ainda mais complexo que o já complexo sujeito de conhecimento, se foi alterando ao longo do tempo. Como as criações desse
sujeito por sua vez influem nesse mesmo sujeito, originando uma indistinção que quebra qualquer prevalência entre empiristas e racionalistas,
e forma o mundo em que vivemos. Partimos de um descontentamento
face ao mundo real, o actual, ao modo como este arranjo se apresenta,
que não sendo necessariamente mau acreditamos que poderia ser qualitativamente melhor.
Identificamos na hegemonia que a ciência económica assume nas
diversas dimensões da vida individual e colectiva, de humanos e não
humanos, um tema a ser seriamente problematizado no mundo contemporâneo. Um problema evidentemente político. Pois, trata-se de compreender como uma ciência, um modo de racionalidade, se enraíza e
generaliza de tal modo que passa a dominar a forma como nos conduzimos a nós próprios, como nos formamos individualmente como sujeitos, e como somos conduzidos por outros sujeitos em colectividade, ou
por instituições, pensamentos e produções materiais desse conjunto de
subjectividades. Aquilo que poderá ser designado de relações de poder.
Por defendermos que a vida é não exclusivamente o resultado
de processos biológicos, mas também destas relações complexas, e,
por conseguinte, que viver é um acto político e a filosofia expressão
racional do mesmo, queremos colocar o mundo actual em questão, e
compreender de onde vem e como se formou esta capacidade de afectação da coisa que se atribui o termo economia, como ela conduz países
e como alimenta ou destrói os nossos sonhos individuais.
Como o espaço que temos nesta investigação é limitado, fazendo um cálculo também ele económico, tentaremos, ao questionar os
pressupostos de uma governamentalidade liberal, chegar àquele que
identificamos como o problema político da contemporaneidade.
1. Foucault, M. 2008. Nascimento da Biopolítica (Eduardo Brandão trad.). São Paulo: Martins Fontes
Editora, p. 424.
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Entendemos, finalmente, que metáfora da mão invisível de Adam
Smith nos permitirá compreender aquilo que designámos por primeira
abstracção do poder, dado o carácter fectichista da racionalidade económica que surge no liberalismo, pela inversão da realidade que comporta e que está na base de uma ideia de ordem natural espontânea2.
Ideia, que se foi enraizando ao longo de dois séculos na sociedade ocidental, materializada em processos, instituições, formas de comportamento e mentalidade, que acabam por exercer algum tipo de poder, ou
seja, de domínio no modo como os indivíduos se governam a si mesmos e como governam ou são governados por outros. Assim, faremos
uso desta ferramenta teórica foucaultiana, a governamentalidade, que
além de permitir uma apreensão da complexidade dos mecanismos de
poder, coisa que outras abordagens se revelam mais limitadas, permite
compreender o mundo em que vivemos, como um mundo que tem a
sua historicidade, também ela fruto de relações de poder, e identificar
causas e abrir portas para uma solução concreta dos problemas que
hoje assolam o nosso quotidiano. Problemas, muitos deles, de cariz
económico, como as graves crises económico-financeiras que fragilizam as populações e legitimam fenómenos autoritários ou populistas.
Defendemos, ainda, que foi na base desta ideia de ordem natural
espontânea, daí ser um elemento central ao nosso argumento, que se
edificou, grosso modo, a novidade da governamentalidade do liberalismo contemporâneo que domina a actualidade.
O fio condutor será, então, esta mão invisível à qual aditaremos
no raciocínio que queremos desenvolver a análise das considerações
dos dois autores que esta investigação toma por base. Ambos dedicam
espaço da sua obra a analisá-la, Foucault em o Nascimento da Biopolítica na aula 28 de março3 e Agamben no apêndice4 da obra Reino e
Gloria, que designou de “A economia dos modernos” que por sua vez
nos fará convocar um terceiro autor, Didier Deleule e a sua obra Hume
et la naissance du libéralisme économique5.
Face a essas interpretações, que serão agora expostas, defendemos que existe uma mesma conclusão extraída de análises de sentido
contrário, ou seja, na genealogia que tanto Foucault e Agamben fazem
da imagem da mão invisível de Adam Smith, e apesar de elegerem
como princípio explicativo um elemento dessa imagem preterindo ou
2. Foucault, M.: 223.
3. Ibid., pp.365-395.
4. Agamben, G. 2008. El Reino Y la Gloria (Flavia Costa, Edgardo Castro y Mercedes Ruvituso trad.).
Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, pp.453-497.
5. Deleule, D. 2017. “Du domestique au politique: Hume, les physiocrates et la naissance du libéralisme
économique”(Lourenço Fernandes trad.). In revista Discurso, v. 47, n. 2, 41-58. Resumo do argumento de
argumento de Hume et la naissance du libéralisme économique (Paris: Aubier, 1979).
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mesmo opondo-o ao outro, chegam à conclusão: de que o que está em
causa numa [I] sociedade regulada a partir e em função da economia,
portanto, uma sociedade em que a governamentalidade assume plenamente uma dimensão liberal, é [II] um necessário funcionamento,
ou mesmo um reforço, das instituições jurídicas e das regras de direito pela via administrativa e contenciosa face à formalidade (cada vez
mais geral e abstracta) da lei, consequentemente, uma maior ingerência
do Estado na vida quotidiana.
No caso de Foucault vemos a primazia do elemento invisibilidade
face ao elemento mão, ou, menos figurativamente falando, ao elemento
providencial, para explicar a problemática actual do poder. Levando-nos pelo caminho a indagar a racionalidade do homo oeconomicus e
do homo juridicus, a diferença entre mercado e contrato. Enquanto que
para Agamben é precisamente este último elemento, o providencial,
ou a ordem natural, que prova como a modernidade, ou por outra,
a oikonomia6 dos modernos, mais conhecida por economia política,
sendo esta definida pelo autor italiano como uma racionalização social
da oikonomia providencial, é a concretização de uma máquina governamental, cujo momento de surgimento remonta à doutrina trinitária
do cristianismo e ao conceito de oikonomia, como entendido pelos primeiros padres da igreja. Conceito que põe em funcionamento, de modo
pleno a partir do liberalismo do século XVIII, a articulação entre os
dois polos constitutivos dessa máquina, o governo e a soberania, e que
se mantém até ao presente. Conceito que, no entanto, não iremos aprofundar, mas que nos permitirá compreender a diferença do liberalismo
empirista face ao liberalismo fisiocrático, para chegar à correlação entre o económico e o jurídico no que ao poder político diz respeito.
Dicionário
Por seguirmos uma orientação predominantemente foucaultiana, e
dado não haver espaço nesta investigação para explicar ou problematizar todo esse léxico, recorreremos à primeira aula e resumo do curso
Nascimento da Biopolítica e ainda à aula 1 de fevereiro do curso do
ano anterior, onde Michel Foucault define conceitos centrais que iremos pressupor no nosso raciocínio. Deste modo, seguem nesta breve
listagem:
6. Termo, embora, etimologicamente grego, oriundo da Política de Aristóteles, é, no entanto, imbuído de
um novo significado pela patrística cristã, e é a essa significação teológica que Agamben tomará em conta
na sua genealogia.
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1-Razão governamental7: “tipos de racionalidade que são postos
em acção nos procedimentos pelos quais a conduta dos homens é conduzida por meio de uma administração estatal”.
2-Governo8: “trata-se, é claro, não da instituição ‘governo’, mas
da atividade que consiste em reger a conduta dos homens num quadro
e com instrumentos estatais”.
3-Governamentalidade9: “Por esta palavra, “governamentalidade”
entendo o conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos,
análises e reflexões, os cálculos e as técnicas que permitem exercer
uma forma bem específica, embora muito complexa, de poder que tem
por alvo principal a população, por principal forma de saber a economia e por instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança.”
4-Arte de governar10:“Não estudei nem quero estudar a prática governamental real […] Quis estudar a arte de governar, isto é, a maneira
pensada de governar o melhor possível e também, ao mesmo tempo,
a reflexão sobre a melhor maneira possível de governar. Ou seja, procurei apreender a instância da reflexão na prática de governo e sobre a
prática de governo.”

I - Primeira abstracção do poder – a mão invisível ou o
problema económico
A mão invisível
Na realidade, ele não pretende, normalmente, promover o bem
público, nem sabe até que ponto o está a fazer. Ao preferir apoiar a indústria interna em vez da externa, só está a pensar na sua própria segurança; e, ao dirigir essa indústria de modo que a sua produção adquira o
máximo valor, só está a pensar no seu próprio ganho, e, neste como em
muitos outros casos, está a ser guiado por uma mão invisível a atingir
um fim que não fazia parte das suas intenções. Nem nunca será muito
mau para a sociedade que ele não fizesse parte das suas intenções. Ao
tentar satisfazer o seu próprio interesse promove, frequentemente, de
uma maneira mais eficaz, o interesse da sociedade, do que quando realmente o pretende fazer. Nunca vi nada de bom feito por aqueles que se
7. Foucault, M. 2008: 437.
8. Ibid., p.432.
9. Foucault, M. 2008a. Segurança, Território, População. São Paulo: Martins Fontes, p.143.
10. Foucault, M. 2008: 4.
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dedicaram ao comércio pelo bem público. [itálico nosso]11
Este pequeno excerto, da volumosa obra Inquérito sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, de 1776, mais conhecido por
Riqueza das Nações, da autoria do escocês de nascimento Adam Smith,
ficaria na história do pensamento económico, marcando o surgimento
de uma nova disciplina científica, a economia política, como uma das
metáforas mais emblemáticas da racionalidade governamental emergente no século XVIII, o liberalismo. Falamos, claro está, da mão invisível, figura através da qual se expressam dois princípios explicativos
do funcionamento do mundo económico e com significado político.
O primeiro, a mão, é a expressão de uma ideia de providência,
sendo, na opinião generalizada dos intérpretes, um resquício de uma
concepção teológica, um apelo a uma dimensão transcendente, agora,
em parte secularizada, tornada imanente, i.e., interior ao processo económico e decorrente, enquanto efeito colateral, do interesse privado
dos sujeitos dentro de uma sociedade. Providência, então, entendida
como uma acção que conduz o curso dos acontecimentos, juntando
os fios dispersos, conferindo inteligibilidade ao processo económico
e permitindo a concretização de uma finalidade tanto individual (segundo o interesse privado) como colectiva, o chamado bem público.
O segundo, a invisibilidade, seria, por outro lado, a expressão de um
princípio de incognoscibilidade por parte dos sujeitos da totalidade do
processo económico, portanto, de todos os meios e efeitos potenciais
ou efectivos que decorrem dessa mesma acção.
Vemos, assim, como do caos aparente da actividades dos sujeitos
de interesse privado, esses fios dispersos que consubstanciam os mais
variados interesses individuais, surge subterraneamente uma noção de
ordem que enforma todo o processo, e cujas leis internas são explicitadas nestes dois princípios, que por sua vez, seguindo uma racionalidade
utilitária, portanto, uma lógica de conveniência das ações, - avaliadas
em função da sua capacidade para aumentar ou diminuir o “bem público”, ou seja, o “interesse da sociedade”- resolveriam concretamente
os variados problemas sociais, designadamente pela acumulação de
riqueza.
Ora, o nosso intuito será mostrar como da crítica do neoliberalismo ao liberalismo (centrarmo-nos na crítica ao pressuposto naturalista
que é formulado aquando da crítica do liberalismo à Razão de Estado)
conseguimos vislumbrar uma nova razão governamental que traz consigo o ressurgimento (ou a exposição) do problema do direito. Como
Smith, A. 2014. Inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza das nações
(Teodora Cardoso e Luís Cristóvão de Aguiar trad.), Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Vol. I, p. 758.
11.

Abstrações do Poder

303

fazê-lo e por que razão deveremos atermo-nos especificamente a esta
figura, dado que outras leis e outros princípios poderiam ser extraídos
daquela obra de Smith, ou mesmo de outros economistas políticos? E
porquê partir da economia para pensar formas de poder político?
Ora, para chegarmos à conclusão que nos propomos teremos, em
primeiro lugar, de interrogar, o que é, afinal, invisível, ou seja, que coisa escapa ao olho do observador, aquilo que existe e que não é apreendido?
A resposta de Foucault, na sua leitura de Adam Smith, consiste,
primeiramente, na identificação desse objecto, ou, mais correctamente,
dessa relação, como o nexo causal entre a tentativa de satisfação de um
interesse próprio que, por sua vez, promoveria eficazmente o interesse
da sociedade, ou seja, aquilo que Foucault designa de vínculo entre a
procura do lucro individual e o aumento da riqueza colectiva. Porém,
ainda que identificado o objecto nada de relevante se pode extrair daqui. Deste modo, que significado tem essa qualidade, a invisibilidade,
deste vínculo e quais as suas implicações?
Importa fazer, antes de tudo, uma precisão. Poder-se-ia sufragar a
interpretação de que, embora, individualmente cada um desses sujeitos
não tivesse uma visão de conjunto, o mesmo será dizer, que a visão
do homem de interesse seria sempre parcial, existiria, no entanto, uma
certa inteligibilidade em todo o processo que, visto de fora, ou simplesmente, de uma outra perspectiva que não a do próprio sujeito de
interesse, tornaria possível ter acesso a essa totalidade, esta entendida
como o conjunto de processos que conduz ao bem colectivo. Logo,
seria possível uma visão totalizadora.
Assim, visão totalizadora equivaleria à ideia de transparência,
pois, se é possível ter uma compreensão total de um determinado processo o que se está a afirmar é que esse processo é transparente. Deste
modo, se o que está em causa é o funcionamento do mundo económico,
então poder-se-á defender que o mundo económico é transparente. Mas
se o mundo económico é transparente, como se explica a afirmação de
Smith, “Nunca vi nada de bom feito por aqueles que se dedicaram ao
comércio pelo bem público”?
É notório que tal afirmação entra irremediavelmente em
contradição com o que foi por nós mostrado anteriormente na medida
em que Smith nos diz que a prossecução ou a atenção ao bem público
não produz um bom resultado, dado não incrementar o bem público,
portanto, anula toda a lógica subjacente à teoria que pretende mostrar,
a teoria da mão invisível. Logo, uma vez que de uma contradição tudo
se segue, julgamos que assim se poderá evidenciar o absurdo, ou a
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impossibilidade, de um mundo económico transparente.
Há, todavia, algo mais a acrescentar relativamente a esta última
declaração de Smith. Acrescento este que permitirá compreender a noção de invisibilidade que Foucault tanto prioriza e afastar um segundo
mal-entendido e dar um maior encadeamento a algumas ideias dispersas ou superficialmente aludidas por este nosso autor na sua aula e
que têm particular importância dentro do argumento que pretendemos
construir. Retomemos a premissa com que iniciámos a nossa reductio,
o que explica essa visão parcial dos sujeitos de interesse? Será fruto de
um limite cognitivo das faculdades humanas? Alguma propriedade do
objecto que não se deixa apreender pelo sujeito cognoscente? Não, o
que está em causa não é um limite epistemológico, não é a imperfeição
de um conhecimento meramente teórico. Importa, por outro lado, considerar a dimensão prática desta racionalidade, ou seja, o seu carácter
voluntarista12.
Consequentemente, se perguntarmos a Foucault o que entende por
interesse, na parte inicial desta mesma aula ao caracterizar o homo oeconomicus seguindo a concepção empirista inglesa, designadamente a
de David Hume, dirá que consiste nesse “ princípio de uma opção individual, irredutível intransmissível, esse princípio de uma opção atomística e incondicionalmente referida ao próprio sujeito - é isso que se
chama interesse.”13 Desta concepção decorre que a noção de interesse é
sempre já referida a um sujeito, é sempre já constitutivamente parcelar,
individual. Logo, defender esta racionalidade prática em termos totalizadores é em si mesma uma contradição dos termos.
Por conseguinte, para que a mecânica que se expressa nesta já
muito mencionada metáfora opere este sujeito de interesse individual,
o homo oeconomicus que agora emerge, não somente no plano do ser,
como do dever ser, i.e., não só de facto, como de iuere, terá de actuar
em permanente desconhecimento da totalidade. Por esta via, chegamos à primeira grande conclusão do argumento de Foucault, a tese da
indispensabilidade, ou, diríamos mais estritamente, da necessidade da
invisibilidade enquanto condição de possibilidade do funcionamento
do mundo económico.
Que corolários poderemos extrair desta conclusão? Em primeiro
lugar, que o mundo económico se não é transparente, é irremediavelmente obscuro, existe uma cegueira por parte dos agentes que deve
ser mantida para que os processos alcancem como que uma finalidade
supra partes que a todos beneficiaria. A este corolário pode ser asso12. “[…] o interesse aparece pela primeira vez como forma de vontade, uma forma de vontade ao mesmo
tempo imediata e absolutamente subjectiva”. Foucault, M. 2008:372.
13. Ibid., p.372.
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ciado um subcorolário, a de um imperativo de incerteza e risco quanto
ao bem colectivo. E, finalmente, um segundo corolário, este de cariz
pscicológico, quanto ao tipo de sujeitos em causa e à ética que o sustenta. O sujeito económico, este homem de interesse indispensável na
engrenagem de tudo isto, é forçosamente egoísta e não poderá ser de
outra forma, caso contrário o processo seria bloqueado.
Se até agora analisámos o funcionamento económico da perspectiva dos seus agentes particulares o que dizer das instituições públicas
responsáveis pelo enquadramento de toda essa actividade, ou seja, o
que dizer dos agentes políticos? Se existe uma impossibilidade de cada
agente particular promover intencionalmente o bem comum, haverá
alguma instância superior que una, ou por outra, que coordene os interesses dispersos, que intensifique ou bloqueie o comportamento destes
agentes económicos individuais, uma instância que consiga uma visão
de conjunto, totalizadora e aja em consonância com esse poder-saber?
Chegamos, evidentemente, à questão do poder político. Como o
soberano se deverá comportar relativamente ao mundo económico se
aparentemente nos encontramos perante dois mundos erigidos sobre
fundamentos, à primeira vista, tão distintos? E que fundamentos serão
estes? Um pequeno excurso que incida sobre dois instrumentos paradigmáticos de cada um desses mencionados mundos, o económico
e o político, permitirá evidenciar esta heterogeneidade de princípio.
Falamos do mercado e do contrato, materializações paradigmáticas do
mundo económico e do mundo jurídico-soberano, a eles retomaremos
brevemente. Porém, antes de mais, gostaríamos de chamar a atenção
para o percurso que aqui se está a efectuar.
Ora, que caminho tem sido este que seguindo as pisadas de Foucault estamos a traçar? Ao iniciarmos esta análise do ponto de vista
dos sujeitos individuais que se encontram numa relação de poder na
posição de governados, estamos a inverter a perspectiva jurídico-soberana de indagação do exercício e fundamento do poder. Portanto,
assim colocados, olhando de baixo para cima, ou seja, fazendo uma
análise microfísica para compreender o fenómeno macro, poderemos
formular a questão foucaultiana, qual é a nova questão que a problemática do homo oeconomicus coloca ao poder político? Que novidade se
expressa neste novo actor social do século XVIII que o homo juridicus,
o sujeito de direito não poderia questionar? Se o princípio da invisibilidade marca a actuação do homem económico, será que marcará de
igual modo a actuação do homem de direito? E quem é, afinal, este
outro tipo de sujeito?
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Em primeiro lugar, antes de entrar na explicação que Foucault faz
da teoria do mercado e do contrato como expressões de tipos heterogéneos de subjectividade, se regressarmos ao excerto de Adam Smith
no começo do nosso capítulo, verificamos que nele não só se expõe a
lógica subjacente ao funcionamento económico, a mão invisível, como
também se faz alusão aos elementos que essa lógica pressupõe e põe
em relação. Ao referir-se ao modo como a produção poderá atingir o
máximo de valor possível, Smith está evidentemente a enunciar os elementos da oferta (a produção), do valor, que por sua vez só existirá
se houver procura. Temos, então, reunidos os elementos que formam
aquilo que se designa por mercado, i.e., o arranjo físico ou virtual no
qual se dá a interacção entre a oferta e a procura de bens mediante um
preço, segundo o mecanismo automático da mão invisível que possibilita a solução mais eficiente (a conjugação de racionalidade e riqueza).
Mas, se olharmos mais atentamente, julgamos nós, há outro princípio que poderá ser extraído desta lógica de mercado. Trata-se de
um princípio de igualdade entre os sujeitos intervenientes. Para que
os mecanismos automáticos funcionem, para que haja confluência de
interesses, portanto, para que a oferta e a procura ocorram, e consequentemente para que o homo oeconomicus satisfaça o seu interesse,
este sujeito terá de se mover num universo de indivíduos em igualdade
de circunstâncias, ou, pelo menos, teoricamente. Aqui enunciamos vagamente o princípio da concorrência que irá prevalecer neste modo de
racionalidade, mais haveria para dizer sobre ele, porém neste momento
é chamado à colacção para estabelecer uma diferença relativamente ao
homo juridicus. Pois, se esta igualdade formal é pressuposta e deverá
ser mantida na relação económica, o mesmo não sucede na relação
jurídico-soberana. Se olharmos para aquilo que o jurista inglês William
Blackstone designa de contrato primitivo, ou numa terminologia hobbesiana, o contrato social, o que mais salta à vista é a situação de desigualdade que decorre da relação contratual, uma desigualdade voluntária e querida pelas partes. Desigualdade em que termos? No sentido
em que a celebração desse contrato primitivo implica o aparecimento
de uma nova personalidade, um tipo de sujeito supra partes, ou seja, a
figura do soberano.
Deste modo, começando esta análise por responder à pergunta feita anteriormente, que outro tipo de sujeito é o sujeito de direito? Verificamos que este outro sujeito, o sujeito jurídico-soberano na verdade
não é um tipo de sujeito, mas dois tipos, do tipo de quem é governado
(ou numa linguagem anterior ao século XVIII, os súbditos), e do tipo
de quem governa, o soberano. A este último dedicaremos espaço na
segunda parte desta investigação, mas por enquanto iremos focarmo-nos no primeiro.
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Na sua análise dos mecanismos subjacentes ao contrato jurídico-polítco e ao mercado Foucault contrapõe o já supramencionado jurista
Blackstone e o também já referido empirista David Hume para chegar
à conclusão da irredutibilidade do homo oeconomicus ao homo juridicus.
Sumariamente o seu raciocínio pode ser reformulado nestes termos: se o contrato assenta numa lógica de renúncia dos sujeitos individuais que no acto de contratação cedem parte dos seus direitos,
gerando-se um vínculo contratual, de natureza voluntária, que se consubstancia na constituição de uma obrigação que a parte deve acautelar, interroga-se o jurista britânico, por que motivo as partes devem
obediência a esse vínculo que estabeleceram voluntariamente? Se na
base desta relação está um interesse, ou seja, a parte só contrata porque
tem algum tipo de interesse (aqui a dimensão voluntarista), - de entre
os vários tipos de interesses possíveis aquele a que a maioria dos filósofos políticos menciona é a segurança, e é curioso que Adam Smith
também a ele faz referência14 - no momento em que o interesse cessa a
parte vê-se desvinculada, poderá livremente resolver o contrato?
Na resposta a esta questão reside a diferença entre o interesse económico e a vontade jurídica. Blackstone diria que por via do contrato
surge uma obrigação moral, uma espécie de dever transcendente que
obsta à desvinculação da parte, já David Hume, por outro lado, defende
que o contrato se mantém porque é vantajoso criar uma atmosfera de
confiança entre contraentes, portanto, a obrigação resulta de um cálculo que continua a ter por base o interesse e só na medida em que o
promove, ainda que de forma mediata.
O que poderemos extrair desta comparação? Entendemos que
estamos perante um binómio, negatividade versus positividade, pois se
o homem jurídico obedece a uma lógica de renúncia, de negatividade,
o homem económico e, correlativamente, o mercado obedecem a uma
lógica de positividade. Em que sentido? Como tivemos oportunidade
de expor anteriormente, no mercado apenas se pede que os agentes
económicos sigam o seu interesse e nada mais que o seu interesse. Para
que exista um ganho geral não podem existir obstáculos ao interesse
individual, este deve ser maximizado, potenciado, intensificado. Esta
positividade obedece, assim, a uma mecânica exaustiva, é necessário
que o interesse individual alcance o seu fim para que ocorra uma harmonia espontânea e involuntária (do egoísmo surge a confluência) entre os diversos sujeitos e se multipliquem os frutos destes em benefício
de todos. Ora, não será isto uma lógica falaciosa, esta pretensa espon14. Cf. com o excerto.

308

Ana Margarida Lopes

taneidade e naturalidade de todo este processo não será antes uma artificialidade do pensamento? Retomaremos esta crítica numa fase mais
avançada da nossa argumentação, por agora o nosso objectivo é apenas
mostrar ao leitor que tipo de racionalidade está em causa.
Assim, Foucault conclui o seu argumento chegando à tese da heterogeneidade formal entre o sujeito económico e o sujeito de direito.
Contudo, o que deveremos entender por este termo “formal”, de significado ao mesmo tempo tão arreigado e controverso na filosofia, e
qual a principal consequência desta conclusão? Para uma compreensão
mais lúcida escutemos o autor,
O sujeito de direito não vem tomar o lugar do sujeito de interesse. O sujeito de interesse permanece, subsiste e continua enquanto há
estrutura jurídica, enquanto há contrato. Por todo o tempo em que a lei
existe, o sujeito de interesse continua a existir. Ele extrapola permanentemente o sujeito de direito. Ele é, portanto, irredutível ao sujeito
de direito. Não é absorvido por ele. Ele extrapola-o, rodeia-o, é a sua
condição de funcionamento em permanência. Logo, em relação à vontade jurídica, o interesse constitui um irredutível. 15
A irredutibilidade que defende dever-se-á a características tão dispares entre estas duas subjectividades que impede qualquer forma de
aglutinação ou substituição. Além do mais, há um excesso do sujeito de
interesse que, ainda que a limite comungasse de certas características,
hipótese que afastamos anteriormente, não se deixaria apreender pela
mecânica do contrato, ou seja, pelo sujeito de direito.
Esta completa heterogeneidade na forma, como o autor dirá mais
adiante, implica, ainda, uma consequência mais forte, que designa de
“diferença essencial”16 face à sua relação com o poder político, à qual
regressaremos no próximo ponto. Por agora, fiquemos com esta ideia
de duas realidades distintas, na sua estrutura e definição, pautadas por
princípios diversos e que obedecem a finalidades contrárias. É esta a
condição de diferença que Foucault quer assinalar e que será crucial
para a hipótese que pretende defender. Todavia, se olharmos atentamente à letra do texto, apesar da ideia de diferença que o autor quer
15. Foucault, M. 2008: 374.
16. “Estabelecida

essa heterogeneidade, creio ser necessário ir mais longe e primeiro
dizer o seguinte: não apenas há uma heterogeneidade formal entre o sujeito económico e o sujeito de direito, pelos motivos que acabo de lhes dizer, mas parece-me, ate
certo ponto por via de consequência, que entre o sujeito de direito e o sujeito económico há uma diferença essencial na relação que eles mantêm com poder político.”
Ibid., p.376.
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veicular, há uma ambiguidade que gostaríamos de assinalar entre a argumentação e aquilo em prol do qual se argumenta.
Com efeito, as premissas que nos são fornecidas não nos remetem
essencialmente para uma ideia de diferença. Pelo contrário, numa leitura mais atenta o que releva é antes, consideramos nós, uma ideia de
dependência recíproca. Não só o sujeito de interesse necessita do sujeito de direito, ou mais concretamente, da estrutura que lhe está associada, o contrato e, consequentemente, a lei, portanto esta última como
condição de permanência e continua actualização daquele interesse;
como linhas mais à frente, inverte a formulação e diz que o sujeito de
interesse é a “condição de funcionamento” do sujeito de direito. Estaremos perante duas condições de possibilidade recíprocas?
Julgamos que sim, havendo uma lógica extremamente complexa
aqui subjacente. Vejamos, o sujeito de direito como condição de existência do sujeito de interesse, funciona ao nível de um transcendental,
não para que o fenómeno (o interesse) apareça, mas para que permaneça. Nesta medida, poderá ser assemelhado, em parte, àquilo que os estoicos designavam de causa de sustentação (sunektikon17). Pois, dada a
natureza transitória do interesse, aquilo que permanentemente se furta
(“extrapola-o”, “rodeia-o”) virá o direito mantê-lo na existência, para
que cumpra o seu fim, para que se complete, por conseguinte, para que
passe da potência ao acto, não apenas como energeia mas, sobretudo,
como entelecheia. É, portanto, a causa da actualização e completude
do sujeito de interesse. Já este, por sinal, é a matéria, o substrato do
contrato, aquilo que no fundo vai legitimá-lo embora pareça, à vista
desarmada, contrariá-lo, pois, pese embora o seu caráter dinâmico e
irredutível, é no fundo o combustível que permite a operacionalidade
do direito. Interesse e vontade jurídica, lei e economia, num vínculo
mais estreito do que a análise nos faria supor.
Este raciocínio que acabámos de explicitar - no sentido literal do
termo, isto é, tornar explícito algo implícito – entrará de facto em colisão com a justificação que Foucault apresenta para a novidade do Liberalismo quanto à Razão de Estado no que à racionalidade governamental concerne, e que vínhamos expondo através da análise do princípio
da invisibilidade que a economia política de Adam Smith formula?
17. A causa de sustentação, ao contrário de qualquer outra causa, tem como condição a contemporaneidade
entre a causa e o efeito. Permitindo não só preservar a integridade material do seu efeito, e neste sentido
funciona muito à semelhança do que Aristóteles designava causa formal, como é ela própria agente de
mudança, acompanhando o corpo na sua transformação. Sendo suficiente para produzir o seu efeito, isto é,
não necessitando de outra causa que a auxilie, nem de agir em colaboração com outra causa (dependente
de outra causa), por conseguinte, independente porque auto-suficente é também uma causa completa, ou
seja, que perfeitamente causa o seu efeito. Cf. Hankinson, R. J,1998. Cause and Explanation in Ancient
Greek Thought. Oxford: Clarendon.
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Se Foucault através da análise da racionalidade subjacente ao
novo tipo de subjectividade que se foi constituindo historicamente e
que tem a sua expressão acabada no dealbar do século XVIII com o
homo oeconomicus - cujo correlativo social é o mercado - quer mostrar
a impossibilidade de se governar18 num pressuposto de uma racionalidade de fortalecimento e maximização estatal, mostrando como os
mecanismos de soberania, designadamente, a lógica de renúncia implícita a essa forma de poder (enunciada nesta investigação a propósito da
lógica contratual), se tornam contraproducentes para a acção de governar, pondo em causa o próprio conceito de Estado como um universal
histórico19; será, então, que seria de rejeitar a conclusão da relação de
interdependência que detectámos no exame do seu argumento ao tentar
justificar a diferença entre a lei, como mecanismo da soberania, e o
interesse económico?
Esta interdependência permite-nos convocar um filósofo que, retomando a metodologia e as temáticas de Foucault, defende, no seu
projecto filosófico Homo Sacer, uma tese que responde directamente a
esta questão controvertida por nós suscitada a partir do texto de Foucault.

II - Segunda abstracção do poder – a cabeça do
rei ou o problema jurídico
O providencialismo de Agamben
No primeiro parágrafo que inicia a obra Reino e Glória, a segunda parte do segundo volume da série Homo Sacer, num capítulo
que designou de “Premissa”, Giorgio Agamben coloca-se peremptoriamente no rasto da genealogia foucaultiana20da governamentalidade,
avocando o papel não só de continuador, mas, sobretudo, o de procurar compreender as razões internas pelas quais a genealogia do autor
francês não alcançou ao seu termo. A par de uma questão exegética de
fundo no que à obra de Foucault diz respeito, nomeadamente, se este
18. Para uma breve definição do conceito de governo tomado em consideração no neologismo foucaultiano de governamentalidade “[…] governo (trata-se, é claro, não da instituição “governo”, mas da atividade
que consiste em reger a conduta dos homens num quadro e com instrumentos estatais) […]” Ibid., p.432.
19. “[…]supor que os universais não existem[…]”, Ibid., p. 6.
20. “Ella se sitúa por lo tanto en la huella de las investigaciones de Michel Foucault sobre la genealogía
de la gubernamentalidad, pero busca, a su vez, comprender las razones internas por las que estas no han
llegado a completarse.” Agamben, G. 2008: 9.
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conceito de governamentalidade se deixaria efectivamente reconduzir
até ao ponto que Agamben leva a sua investigação, ou seja, à concepção teológica da oikonomia trinitária, o que nos levaria à questão se
este autor tem em conta a dimensão de instrumento de análise do poder
que a governamentalidade comporta, questão à qual não dedicaremos
substancialmente espaço neste nosso trabalho. Gostaríamos, antes, de
olhar para a tese de fundo que sustenta toda essa genealogia,
A investigação sobre a genealogia – ou como se dizia em algum
momento, sobre a natura [natureza] – do poder no Ocidente, começada há mais de dez anos com Homo Sacer, chega de este modo a uma
articulação decisiva. A dupla estructura da máquina governamental que
em Stato di eccezione (2003) aparecia na correlação entre auctoritas
[autoridade] e potestas [potestade21], toma aqui a forma da articulação
entre Reino e Governo […]22
O que salta imediatamente aos nossos olhos, quando confrontados com este excerto, é o modo inteiramente novo de construção da
problemática da governamentalidade. Agamben retoma as noções foucaultianas, aplicando-lhes um certo colorido que, embora enriqueça a
discussão, gostaríamos de mantê-las na sua dimensão mais simples de
modo a conseguirmos um diálogo directo com a questão suscitada anteriormente. Portanto, cingimo-nos às afinidades e às diferenças que
não provoquem desvios significativos. Note-se, a título de enquadramento, que a nomenclatura “Reino e Governo” é retirada da controvérsia que envolveu Erik Peterson e Carl Schmitt aquando do debate relativo à possibilidade ou impossibilidade de um conceito como a
teologia política. Agamben dedica-se largamente nesta obra à análise
do ensaio de Peterson o monoteísmo como problema político, cujo objectivo é mostrar a impossibilidade daquele conceito em contenda, e,
portanto, objectar Schmitt, mas que colateralmente tem como contributo maior o conceito de teologia económica, a oikonomia, que daí
emerge, conceito que terá grande acolhimento na teoria deste nosso
autor italiano. Nesta medida, “Reino” seria a expressão de um princípio transcendente, que tem o seu momento de surgimento no livro
XII da Metafísica de Aristóteles, ao falar-se de Deus como o primeiro
motor imóvel, cuja a actividade, pensamento de pensamento estaria na
origem do movimento das restantes esferas celestes, sendo que no capítulo X ao falar da relação entre o bem e o mundo, indagando o modo
21. Em português o uso deste termo é habitualmente mantido na sua forma latina não sendo muito usual
a sua tradução, o que poderá soar estranho ao leitor, mas decidimos manter a citação do autor na íntegra,
acrescentado que o significado habitual do termo é poder institucional.
22. Ibid., p.10.
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pelo qual a natureza do todo possui o bem, problema segundo Agamben 23interpretado tradicionalmente como a teoria da superioridade da
transcendência sobre a imanência, leva-nos à consideração do outro
polo, o polo imanente, portanto, o “Governo”. Cuja formulação apenas surge de modo consistente no comentário medieval desse capítulo
aristotélico, ao qual se deu o nome de teoria do governo (gubernatio)
divino do mundo. Assim, dado o propósito político daquela discussão,
esse princípio transcendente, o reino, é o outro nome de um princípio
de soberania jurídico-política24, e o governo, aparece como princípio
imanente, ou seja, económico-administrativo. Defendendo o autor que
estas duas formas de poder, soberano e económico-imanente, não se
encontram em oposição, mas como peças numa engrenagem que apelida de máquina governamental, portanto, pressupondo a articulação
dessas mesmas peças outrora vistas como separadas e porque contraditórias, impossíveis de conjugar.
Se com Foucault evidenciámos uma lógica de oposição formal
entre dois tipos de racionalidade, a jurídica e económica, em Agamben
com o conceito de uma máquina bipolar vemos com o “Reino” (poder
soberano) e o “Governo” os mesmos tipos de racionalidade agora da
perspectiva dos sujeitos que exercem o poder, ou como diria Foucault,
a arte de governar. Constatamos, assim, o paralelismo de racionalidades e a diferença do seu modo de articulação, no entanto, há uma
resposta mais directa de Agamben à questão do princípio da invisibilidade sobre o qual vínhamos discorrendo e que permitirá finalmente
considerar a perspectiva de quem governa, e responder à questão, qual
destes tipos de racionalidade, a jurídica ou económica é ou deverá ser a
racionalidade de uma nova arte de governar que surge em pleno século
XVIII e que de algum modo chegou aos nossos dias?
Se é provável que a imagem Smithiana da mão invisível deva ser
entendida, neste sentido, como a acção de um princípio imanente, a
nossa reconstrução da máquina bipolar da oikonomia teológica mostrou que não há conflito entre o “providencialismo” e o “naturalismo”
23. Ibid.,142-143.
24. Esta relação entre Reino, Direito e Soberania é amplamente abordada em Segurança, Território, População curso dado no Collège de France entre 1977 e 1978, o qual é sumariado na aula 10 de Janeiro do
curso o Nascimento da Biopolítica de 1978- 1979. De modo breve, o Direito constitui o mecanismo de
legitimação do poder soberano, o poder real frente ao poder do suserano, ou seja, modelo feudal da idade
média e frente ao modelo imperial. Portanto o mecanismo que funda aquilo que historicamente se designa
de Estado Soberano. É concebido como um mecanismo transcendente uma vez que interpretado como
lei ou princípio fundamental antecede o Estado, estando na base dos conceitos de direito natural e direito
divino. Para mais desenvolvimento cf. nota 35.
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nela (…). 25
Vimos já que providencialismo refere-se indubitavelmente à metáfora da mão, à qual Foucault não deu particular atenção, e portanto, é
chegado o momento de trazê-la ao debate, pois acreditamos que parte
da argumentação de Agamben que obsta ao autor francês advém do
modo como a elabora. Mas primeiro, repare-se que outro termo aparece agora para designar o elemento invisibilidade, o termo “naturalismo”. Será que podemos fazer uma correspondência directa?
Se por invisibilidade falamos de uma ignorância necessária dos
agentes económicos, e se por naturalismo, no sentido mais comum do
termo, se entende tudo aquilo que faz parte da natureza, que existe no
tempo e no espaço e é susceptivel de ser apreendido pela ciência, ou
seja, tudo o que existe na experiência, será, por esta via, o naturalismo
um princípio empírico que rejeita qualquer a priori? Se sufragássemos
este entendimento haveria uma incompatibilidade com o princípio da
invisibilidade, na medida de que algo que é susceptivel de ser apreendido pela ciência não é necessariamente (necessidade causal e não lógica) incognoscível. Mas será este o entendimento de natureza que
Agamben defende? Ora, ao analisarmos o apêndice de Reino e Glória
em que Agamben faz uma genealogia, segundo o próprio, não exaustiva da mão invisível, constatamos que a noção de naturalismo em Smith
é pressuposta, mas não explicitada, identificando-a simplesmente com
naturalismo de Hume, parcamente referido, e remetido para uma obra
de Didier Deleule, Hume et la naissance du liberalisme économique26.
Porque consideramos que há elementos que devem ser expostos para
esta compreensão que Agamben visa refutar a ela recorreremos.
Diz-nos Deleule que o conceito humiano de naturalismo 27inspira-se na economia animal28 do século XVIII, que empresta ao discurso
da economia política, disciplina que neste período dá os seus primeiros
passos, um vocabulário orgânico contrário às representações mecanicistas do corpo biológico, i.e., o corpo concebido como uma unidade
funcional com relativa autonomia, gerado e corruptível, mas cujos pro25. Ibid., p.493.
26. Deleule, D. 2017.
27. “Assim se tornaria pensável o crescimento de um corpo submetido ao imperativo da sobrevivência,
cujos elementos ativamente solidários concorrem para a harmonização involuntária do todo. Essa visão
— que se depreende da filosofia de Hume — é também a de uma das correntes do liberalismo econômico
nascente, que, para se implantar, teve de reduzir o obstáculo do esquema artificialista de inteligibilidade da
natureza, em particular o teísmo científico derivado do newtonianismo (…)”Ibid., pp. 41-42.
28. A propósito do providencialismo da fisiocracia Agamben define economia animal, “(…) pero la economía animal no es una ciencia social sino una rama de la medicina, que corresponde a grandes rasgos a
la fisiología.” Agamben, G. 2008: 486.
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cessos seriam desencadeados, ou mantidos por uma entidade externa.
Contrariando esta visão ainda de influência cartesiana, uma nova medicina se forma neste período com um entendimento bastante distinto
do que seria a organicidade. Noção incorporada no naturalismo a que
Hume atribuirá uma expressão filosófica e transposta para a economia
política. Concebida, esta última, como problema filosófico no ensaio29
“Do comércio”, da obra Political Discourses de 1752.
Assim, absorvendo este novo modelo de pensar o corpo e a vida
que o anima, esta ciência social passa a conceber a sociedade como um
corpo, o corpo social, cujo crescimento deve ser propiciado na medida
em que se deixa crescer, ou nas palavras de Deleule, Hume defende
mais do que um laissez-faire, um “laissez-croître”. Crescimento esse
adstrito a um imperativo de sobrevivência, pois que orgânico, passível
de sucumbir.
Se ao nível do todo vemos um princípio de deixar crescer, portanto, um crescimento livre de constrangimentos e um limite, ou dever de
não perecimento, a nível interno, a metáfora orgânica continua válida,
pois os agentes constitutivos do todo social são encarados como elementos activos, pois que actuam uns sobre os outros, gerando processos complexos ora de concorrência ora de cooperação, complementando-se, adaptando-se ou reagindo. Uma interacção dita simpática dada
a afectação mútua, originando-se ainda que inconscientemente, pois só
na medida em que resulta deste jogo, uma solidariedade nos comportamentos, ou aquilo que o autor designa de “harmonia involuntária” desse todo. Uma harmonia que se cria e reajusta a cada momento, ou por
outra, uma organização espontânea, no sentido exacto do termo espontâneo, ou seja, um princípio activo independente de uma causa externa.
Mas, ainda que independente de uma origem ou intervenção exterior,
esse corpo encontra-se sujeito às alterações do meio e às alterações
internas, pois se cada elemento é necessário para o funcionamento do
todo, e se a solidariedade se cria face ao perigo da extinção do todo, e
consequentemente de cada um e vice-versa, portanto, em nome de uma
exigência vital todo-parte, há, ainda assim, fruto daquela capacidade
solidaria e de harmonização involuntária e espontânea uma capacidade
de reparação que permite após momentos de crise o restabelecimento
do equilíbrio. Veja-se, a título de exemplo, explorando ainda mais a
metáfora médica, a capacidade de cicatrização dos tecidos, ou, mais
genericamente falando o restabelecimento da saúde após um período
de doença. Se a metáfora nos permite compreender este modelo naturalista, como funciona, os seus pressupostos, princípios e limites permite
também evidenciar um problema.
29.
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Se repararmos bem, ainda recorrendo à metáfora biológica, um
corpo debilitado pode não ter capacidade regenerativa suficiente para
que não sucumba. A solidariedade entre os seus elementos nem sempre
se verifica, pense-se numa doença autoimune em que o próprio sistema
imunitário se ataca confundido os seus componentes com invasores
externos; a harmonia nem sempre se estabelece, pense-se nas metástases, as células cancerígenas que se espalham na corrente sanguínea
originando um novo tumor; tal como o imperativo de sobrevivência
nem se cumpre, pense-se no impulso de morte que leva ao suicídio. É
questionável que a saúde e o equilíbrio sejam a regra, ou por outra, que
a doença seja um fenómeno raro e pontual.
A esta consideração Hume poderia replicar dizendo que a sua noção de naturalismo não exclui o artifício, pois se a metáfora médica
colhe, então a arte médica constitui sempre uma intervenção externa
a esse curso natural. Portanto, não se defende a ausência total de artifício, mas uma artificialidade que não se imponha abruptamente ou
violentamente sobre o organismo, mas que obedecendo aos seus ritmos
naturais interceda apenas na medida em que possa corrigir o mal para
retomar o bem. De facto, esta possível resposta permite uma compatibilização no liberalismo entre o funcionamento do corpo social e a intervenção do poder político, portanto, vemos por este exemplo que não
se defende uma espontaneidade cega da sociedade civil face ao Estado,
ou mais propriamente, o governo, que conduzirá, quando necessário e
em última análise ao equilíbrio.
No entanto, ainda que aceitemos estas considerações, não podemos deixar de denunciar os absurdos desta construção baseada na
comparação ao corpo orgânico30, pois levada ao extremo temos um
processo eugénico. Se apenas os mais saudáveis ou as ligeiras patologias que não requeiram intervenções drásticas poderão sobreviver, do
romantismo da espontaneidade e da liberdade resulta a mortandade dos
restantes, a maioria. E será que este pretenso naturalismo não redundará num artificialismo, pois podemos defender que se tomarmos em
conta outra concepção antropológica, uma concepção que não sustente
o egoísmo cego que se evidenciou no capítulo anterior, antes a solidariedade ou uma empatia originária entre indivíduos, fomentar aquele
interesse será então um artificio, um contrariar o ritmo natural? E se
não existir uma racionalidade, ou uma racionalidade preponderante,
mas sim várias correntes que intersectam, sendo essa visão una uma
artificialidade, não será uma violência reger tudo pela mesma bitola?
Pretendemos com este raciocínio mostrar apenas através da metá30. Será este modo de racionalidade que aqui detectámos ver nascer intimamente relacionado ao liberalismo através do pressuposto naturalista e o seu modelo médico aquilo que mais tarde surgiria, e que hoje
permeia a nossa actualidade, a biopolítica?
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fora médica que o naturalismo em que a racionalidade liberal assenta é
bastante questionável, e o potencial perigo de ser levada demasiado em
consideração, dado que o que é natural não é necessariamente desejável, o valor “natural” não tem necessariamente preponderância sobre
outros valores, e o que se identifica como natural também é questionável (pois como veremos pode estar na base de ideias despóticas), e
mais ainda, não implicará o naturalismo sempre um certo artifício? A
esta ideia retomaremos quando expusermos na sua totalidade a abastração que aqui se joga. Esperamos, por outro lado, ter salientado simplesmente por esta metáfora a ambiguidade constitutiva desta governamentalidade reportando-nos ao seu momento de surgimento, à sua
dimensão mais embrionária, ou à sua formulação mais simples. Veremos no final deste capítulo as consequências de tomar o liberalismo
como arte de governar, mas antes, para que esta análise seja justa ou
simplesmente mais equilibrada, importa salientar a importância histórica desse mesmo liberalismo e o os seus grandes contributos à racionalidade governamental.
Se até agora expusemos o naturalismo que Agamben refere no
excerto supra mencionado, se esse mesmo autor defende, baseado em
Deleule a afinidade entre o naturalismo de Hume e Adam Smith, “Smith, na esteira de Hume, critica Quesnay por ignorar a espontaneidade
do corpo vivo e ter finalmente querido exercer, em nome da ordem
natural, uma restrição dietética sobre o corpo social (…)” 31, falta ainda
compreender o que se entende por providencialismo, e como este tem
uma afinidade genética com o naturalismo. Sendo François Quesnay
um reputado médico economista e sobretudo um dos principais nomes
da fisiocracia, uma corrente do liberalismo económico, que ordem natural é esta que merece a objecção de Smith?
No título que dá nome à comunicação oral de Deleule, Du domestique au politique: Hume, les physiocrates et la naissance du libéralisme économique, podemos depreender que além do liberalismo
económico de Hume outra corrente influi no nascimento dessa nova
racionalidade governamental32, a corrente fisiocrata. No começo dessa
mesma comunicação o autor expressa a ideia de que muito embora se
subsumam sob a mesma designação, constituem modelos tão distintos
que o facto de serem aproximados põe em causa a unidade do próprio
liberalismo económico. Ora, então porque se designam de liberalismo?
31. Deleule, D. 2017:54.
32. “[…] procurei analisar o “liberalismo”, não como uma teoria nem como uma ideologia, menos ainda,
claro, como uma maneira de a “sociedade” “se representar...”; mas como uma prática, isto é, como uma
“maneira de fazer” orientada para objetivos e regulando-se por uma reflexão continua.” Foucault, M.
2008: 432.
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Muito latamente, porque surgindo como o que Foucault designa
de “um instrumento crítico da realidade: de uma governamentalidade
anterior (…) de uma governamentalidade à qual se opõem e cujos abusos querem limitar.”33, justifica-se o “polimorfismo” que o liberalismo
pode revestir.
Concretizando esta ideia, a racionalidade liberal surge como forma de pensar racionalmente o exercício do governo partindo de uma
resposta à governamentalidade anterior, a da razão de Estado, sendo
os abusos que se alude aqueles que derivam principalmente da prática
económica (mais do que das práticas excessivamente coercivas está
em causa um princípio de eficiência)34, ou seja, das práticas mercantilistas como o proteccionismo, o proibicionismo e uma política externa beligerante. Portanto, as práticas de uma forma de poder soberano,
que embora substituísse a força pelo direito, sendo este o seu principal
mecanismo, aquela outrora nova racionalidade que surgiu no século
XVI35, surgindo historicamente também como critério de governamentalidade excessiva, tornado legítima ou ilegítima o exercício do governo por parte do soberano, seria um limite meramente externo. Em
que sentido? No sentido de possibilitar uma actividade excessiva ao
nível interno, ou seja, ao nível da sociedade civil. Vindo o liberalismo
apelar à necessidade de um limite interno do governo, a racionalidade
económica, cujo cálculo de maximização dos efeitos e contenção dos
custos tem a sociedade civil como finalidade e já não o próprio Estado. Assim se justifica o princípio do laissez-faire, um princípio que
chama a atenção para a actividade de governo, e diz que “sempre se
governa demais”, ou seja, que continuamente se deve rever se existe
ou não a necessidade de se governar. Como vimos anteriormente essa
necessidade obedece a um critério naturalista e implica a liberdade dos
agentes, ou não tivesse surgido em resposta ao intervencionismo estatal. No entanto, estes dois últimos critérios são de tal forma latos que
permitem que algo como a fisiocracia seja apelidada de liberalismo,
aquilo que referimos no início deste argumento como o polimorfismo
33. Ibid., p. 434.
34. Deleule, D. 2017: 54: “Já sugeri que Hume criticava no mercantilismo menos a imoralidade ou o
artifício da sua cadeia de medidas coercitivas que a sua relativa ineficácia, e o risco que elas comportam
de frear a atividade econômica em seu desenvolvimento recente ao enfraquecer o espírito de empresa.”
35. Foucault, M. 2008: 11: “Ora, quando se desenvolver, a partir do seculo XVI e principalmente do início
do século XVII, essa nova racionalidade governamental, o direito vai servir ao contrário como ponto de
apoio para toda a pessoa que quiser, de uma maneira ou de outra, limitar essa extensão indefinida de uma
razão de Estado que toma corpo num Estado de polícia. A teoria do direito e as instituições judiciarias vão
servir agora, não mais como multiplicadoras, mas ao contrário como subtratoras do poder real.”, a multiplicação de que se fala refere-se à idade medieval, período em que a pratica judiciária permitiu fundar o
poder real e dissolver não só uma lógica imperial e expansionista como a fragmentação feudal e suserana.
Portanto, o direito como racionalidade fundadora do Estado moderno.
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do liberalismo.
Existe uma ordem natural, imutável e essencial, instituída por
Deus para governar as sociedades civis da forma mais vantajosa […] E
se as sociedades não são tão felizes como deveriam ser, […] resultam
do facto de conhecerem dessa ordem apenas algum princípio geral,
sem perceberem o todo, e sem tirarem as consequências práticas que
dela decorrem, e assim se afastarem dela em alguns pontos essenciais.
Esta ordem, cuja observação e descoberta é tão importante, tem uma
base física e deriva, através de uma concatenação das relações necessárias, das leis da ordem física, da qual só por si pode resultar o aumento
da subsistência, da riqueza e das populações, e consequentemente a
prosperidade dos impérios e a medida de felicidade que o Estado social
implica.36[itálico nosso]
Agamben cita esta passagem do tratado De l’ordre social de 1777
do fisiocrata Guillaume-François Le Trosne para mostrar a tese de que
tanto a ordem natural de inspiração racionalista dos fisiocratas como
a espontaneidade cega dos naturalistas/empiristas obedecem a uma
lógica de articulação providencial37, sendo que o significado de providencialismo 38 é amplamente explorado nas mais de quinhentas páginas que perfazem Reino e Glória, portanto será de alguma forma um
exercício ingrato condensá-la numa pequena formulação, que seria: a
de que correspondendo ao modelo de exercício do governo divino do
mundo, o providencialismo (ou a governamentalidade) uma apropriação da problemática gnóstica no cristianismo, entre um Deus deísta
e um demiurgo, expresso no teísmo cristão na relação entre o pai e
do filho, portanto como articular a dimensão transcendente e imanente
sem originar uma divisão na substância divina, defendendo que tal só é
possível precisamente pela oikonomia, a gestão do mundo pela praxis
do filho em nome do ser de Deus que deste modo continuaria uno, e
sobretudo o modo como esta racionalidade é um laboratório, ou uma
experiência de pensamento que permite tornar inteligível certos fenó36. Agamben, G. 2008: 489.
37. “La máquina providencial, si bien unitaria, se articula en dos planos o niveles distintos: trascendencia/immanencia, providencia general/providencia especial (o destino), causas primeras/causas segundas,
eternidad/temporalidad, conocimiento intelectual/praxis. Los dos niveles están estrechamente correlacionados, de modo que el primero funda, legitima y hace posible el segundo, y el segundo realiza concretamente, en la cadena de las causas y los efectos, las decisiones generales de la mente divina. El gobierno del
mundo es lo que resulta de esta correlación funcional.”. Ibid., p.247.
38. “La providencia (el gobierno) es aquello a través de lo cual la teología y la filosofía tratan de hacer
frente a la escisión de la ontología clásica en dos realidades separadas: ser y praxis, bien trascendente y
bien inmanente, teología y oikonomía. Ella se presenta como una máquina para volver a articular los dos
fragmentos en la gubernatio Dei [gobierno de Dios], en el gobierno divino del mundo.”. Ibid. pp.245-246.
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menos políticos actuais dada a afinidade de raciocínio subjacente.
Desta forma, o que aqui se pretende evidenciar com Agamben será
mais esse raciocínio ou esse modo de pensar que une dimensões aparentemente tão distintas, mas que subterraneamente estão interligadas
e são condição de possibilidade de funcionamento e do modo como
aparecem separadas e até antagónicas. Aquela mesma lógica que vimos
anteriormente nas palavras de Foucault surgir entre economia e direito,
enquanto tipos de racionalidade.
Feita esta ressalva, o que podemos retirar do excerto em análise,
mais do que seguindo a argumentação de Agamben, que remeteria o
naturalismo de Adam Smith ao providencialismo dos fisiocratas, mostrando as afinidades entre a espontaneidade de um e a ordem natural
de outro, ambos com raízes no conceito de ordem e natureza39 de Malebranche, para quem a omnipresença de Deus seria de tal forma que
aquilo que se designa de Natureza seria o conjunto das leis gerais de
Deus, perfeitamente ordenadas e possíveis de serem apreendidas pela
racionalidade humana, sendo as criaturas os efeitos particulares dessas leis, e deste modo Deus governaria o mundo até ao mais ínfimo
detalhe; que por sua vez retomaria para o conceito de ordem de São
Tomás de Aquino para quem “[…] a ordem não é um esquema imposto
externamente. A ordem é o próprio ser de Deus que funda o governo do
mundo e, por sua vez, a densa rede de relações imanentes que, ao ligar
as criaturas entre si, as torna governáveis.”40.
Não seguindo a linha argumentativa de Agamben há, no entanto,
um elemento que parece aproximar fisiocratas e Hume/Smith, o imperativo de deixar actuar a natureza das coisas, portanto, ambos obedecendo a uma lógica de revelação, uma dimensão oculta que se vai
explicitando. Aí de facto vemos uma afinidade teológica entre estas
duas correntes, mas não será essa a via que seguiremos.
Pois, defendemos, a contrario, que os três principais elementos
definidores do naturalismo segundo Hume são aqui postos em causa,
designadamente a ideia de uma harmonização que é voluntária, portanto as criaturas deverão ajustar-se à vontade de Deus, na figura do
soberano para serem “tão felizes como deveriam ser”, reprovando-se a
39. “Esto no significa, para Malebranche, negar o reducir el poder de la providencia; por el contrario,
ahora ella coincide tan perfectamente con el orden del mundo que ya no es necesario distinguirla de la
naturaleza; la naturaleza no es otra cosa “que las leyes generales que Dios ha establecido para construir
y conservar su obra en los modos más simples, a través de una acción siempre uniforme y constante” (p.
138); cualquier otra concepción de la naturaleza, por ejemplo la de los filósofos paganos, es una “quimera”
(ibid.). Pero esta naturaleza, en la que “Dios hace todo en cada cosa” (ibid.), en la medida en que actúa sólo
a través de voluntades y leyes generales, no se distingue en nada de la naturaleza que describe la ciencia
moderna.”. Ibid., p.461.
40. Ibid., p.490.
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ideia de qualquer afastamento desse plano divino-soberano, no sentido
de uma pré-ordenação essencial e imutável. Logo, a espontaneidade
tão cara ao pensamento daqueles empiristas britânicos é aqui completamente aniquilada. Tal como a organicidade que remete para uma
ideia de crescimento e desenvolvimento segundo um princípio interno
de mudança e adaptação aqui é substituído pela vetusta ideia de um
princípio mecânico, nas palavras de Le Trosne, uma “concatenação das
relações necessárias”, ou seja, uma lógica de adição, que por sua vez
concretizariam princípios gerias.
E, finalmente, a ideia de não ingerência, o tão proclamado laissez-faire aqui completamente pervertido, dado que ao deixar-se a natureza
actuar, ao não intervir artificialmente, ou seja, pela lei e vontade humanas, legitima-se a actuação despótica, tanto no sentido estrito do termo, como exercício de autoridade absoluta, ou seja, não limitada quer
interna quer externamente, neste último caso, pelo Direito, como no
sentido lato, de uma actividade opressora das liberdades individuais,
pois, como começamos por afirmar, o soberano seria o correspondente
da vontade divina na terra. Queremos com isto mostrar que a fisiocracia como corrente do liberalismo, e pelo paradoxo que encerra, dado
ser uma teoria, perfeitamente demonstrável que leva a uma conclusão
inaceitável para aquilo que visava defender, é, antes, uma demostração
do princípio de perversão que o liberalismo transporta na sua raiz ao
enunciar cegamente um princípio naturalista.
Com efeito, as palavras de Le Trosne permitem-nos, ainda,
estabelecer uma diferença radical relativamente às palavras de Smith
que enunciámos no capítulo anterior, designadamente com o princípio
que nos conduz até este ponto, falamos do princípio da invisibilidade,
que vimos constituir a condição de possibilidade do funcionamento
do mundo económico. Um princípio que pressupõe um naturalismo
como aquele que mostrámos através da análise de David Hume, pois
se tivesse por base um naturalismo fisiocrático seria um princípio contraditório. Ora, no começo dessa análise mostrámos através de uma
reductio ad absurdum a incoerência entre o pensamento de Smith e a
possibilidade de um mundo económico transparente, porém é precisamente essa característica que os fisiocratas vão defender como principal característica do exercício do poder. A ordem natural que poderá conduzir à prosperidade material, à riqueza das nações, deverá ser
observada, estudada e seguida pois é possível de ser conhecida na sua
totalidade, cabendo precisamente ao soberano, enquanto representante
divino revelar as leis subjacentes ao mundo económico, as leis naturais
aplicadas ao corpo social. Portanto, a economia deverá integrar a arte
de governa, dada a possibilidade de conhecimento do mundo económi-
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co. Será esta conclusão aceitável para Smith? Se este autor recusa todo
o raciocínio que está na sua origem deverá recusar, consequentemente,
esta conclusão. Portanto, poderíamos afirmar que Adam Smith não só
defende a ignorância necessária dos agentes económicos particulares,
como uma ignorância necessária do soberano. E, nesta medida, que
conclusão poderíamos extrair? Cremos que a mesma que Foucault afirma no final da aula de 28 de março, ou seja, que a economia política
enquanto nova racionalidade que emerge com o liberalismo deverá ser
uma ciência que auxilia a arte de governar, mas que não pode ser confundida com ela, tal como Smith afirmaria através do seu princípio da
invisibilidade.
“De todo modo, o económico não é um processo mecânico ou natural, não é um processo que se possa separar, a não ser por abstracção
a posteriori, por abstracção formalizante.41”
Ao analisarmos a racionalidade implicada na mão invisível de
Adam Smith constatámos que ela surge em oposição a um outro tipo
de racionalidade anteriormente prevalecente tanto na sociedade civil
como na arte de governar, a racionalidade jurídica. Assinalámos, todavia, aquilo que poderia transparecer uma invalidade no argumento
apresentado por Foucault a propósito da descrição do funcionamento
destes dois tipos de racionalidade. Invalidade no sentido em que a conclusão extraída, numa análise mais atenta, poderia parecer não se seguir
das suas premissas. Mais do que um problema de inferência lógica, ou
uma inconsistência, o que ali estava em causa seria mesmo uma contradição, pois o autor ao mostrar a heterogeneidade formal entre os dois
tipos de racionalidade em causa, ou seja, o facto de um historicamente
emergir como limite ou crítica ao outro tipo, na verdade apresentava
uma complementaridade funcional. Aquilo que Agamben defenderia
como o funcionamento da máquina providencial/governamental. Deste
modo, pelo exposto, julgamos não existir uma contradição, dado que
uma diferença formal não é contraditória com a ideia de uma dependência material. Assim, a noção de económico como processo natural,
espontâneo e orgânico que conduziria a uma harmonia involuntária, e
para que ocorresse necessariamente invisível na sua totalidade tanto
para os indivíduos como para os governantes, levando a um princípio
na arte de governar de “deixar fazer”, vem a revelar-se pelo caminho
que tentámos expor, como uma abstracção na medida em que implica
um isolamento a posteriori, ou seja, isolar os efeitos, aquilo que se
manifestou na experiência, das suas causas. Ora, como afirmámos an41. Foucault, M. 2008: 226.
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teriormente, retomando um conceito estoico de causa de sustentação,
os efeitos visíveis na experiência que decorrem de uma racionalidade
económica, portanto a aparência de uma ordem natural, decorre da sua
causa de sustentação, a ordem legal, sendo contemporâneos, não havendo prevalência lógica entre elas. Portanto, uma arte de governar
como a liberal, que se edifica na base do pressuposto naturalista, o que
faz é perpetuar um modo de poder que conduz a abstracções e que pode
ter efeitos perniciosos quando faz da economia a sua arte de governar,
que o próprio Adam Smith, visto como baluarte do liberalismo económico tende a repudiar.
A cabeça do rei
Quando Rougier diz que o regime liberal não é apenas o resultado
de uma ordem natural, mas é também o resultado de uma ordem legal,
os ordoliberais diriam evidentemente: não é verdade, a ordem natural,
o que se entende por ordem natural, o que os economistas clássicos ou
os do século XVIII, em todo caso, entendiam por ordem natural, nada
mais é que o efeito de certa ordem legal. 42
A nossa análise conduziu-nos, por fim, à consideração do mundo
actual cujo modelo de governamentalidade, o neoliberalismo, como o
próprio nome indica, vai de certo modo continuar o liberalismo, como,
por levar ao limite a sua racionalidade e elevá-lo à arte de governar, o
vai inverter. Passemos a explicar essa inversão e as suas consequências.
Em primeiro lugar, podemos constatar que se difundiu de forma
hegemónica a racionalidade de mercado que com aquele surgira, uma
difusão que impregnou a sociedade civil desde esse todo que é o corpo
social até às suas unidades celulares. Note-se que hoje os indivíduos
concebem-se a si próprios como empresas, cuja forma de vida passa
pela produção e pelo lucro. Tal como se tornou a arte de governar, pois
um governo que vise a contenção da despesa publica e o aumento da
riqueza nacional é um governo que segue a melhor forma possível de
governar, deste modo a política tornou-se essencialmente economia.
Mas em que medida essa situação inverte o liberalismo? Não só pela
questão, que enunciámos anteriormente, que os próprios pais do liberalismo não fisiocrático defendiam, ou seja, a não intervenção do poder
político no mercado, sendo a economia política um mecanismo crítico
de autolimitação dessa actividade. Hoje o que ocorre é a indiscernibili42. Ibid., p.224.
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dade entre os dois, aquilo que deveria ser um limite passa a ser a razão,
a legitimação do poder.
Deste modo, dá-se aqui uma segunda abstracção. Ao levar o mercado às suas últimas consequências traz-se ao de cima o seu mecanismo sustentador, o direito e a racionalidade que lhe está associada.
Assim, o neoliberalismo repristina a cabeça do rei43, a figura a que
Foucault na História da Sexualidade exortava a que fosse decepada nas
análises teóricas do poder. Mas um teórico não pode negar aquilo que
tem plena actualidade. Consequentemente, vemos o direito através da
governamentalidade económica ter plena operacionalidade, quer por
via administrativa, pelas numerosas regras burocráticas penalizadoras
quer pela via judicial, sobretudo pelo contencioso administrativo, pelo
mínimo gesto se é penalizado, desde as pequenas contra-ordenações
até às grandes penhoras, a dívida é o principal mecanismo coercivo da
actualidade.

Conclusão
A verdade sobre Sancho Pança
Sem nunca se vangloriar disso Sancho Pança conseguiu, ao longo dos anos, fornecer muitos romances cavalheirescos e de aventura
durante a noite e às horas nocturnas, ao desviar de si o seu demónio,
a quem mais tarde chamou Dom Quixote, este demónio, por sua vez,
realizou livremente as façanhas mais loucas […]. Um homem livre,
Sancho Pança seguiu filosoficamente Dom Quixote nas suas cruzadas,
talvez por um sentido de responsabilidade, e assim desfrutou de um
grande e edificante gozo até ao fim dos seus dias. (SW 2:815-16)44
43. Para mostrar que ainda se pensa na forma da monarquia jurídica, uma forma histórica de poder centrada na obediência: “No pensamento e na análise política ainda não cortaram a cabeça ao rei. Daí a importância que se dá, na teoria do poder, ao problema do direito e da violência, da lei e da ilegalidade”. Foucault,
M. 1999. História da sexualidade I: vontade de saber (Maria Thereza da Costa Albuquerque trad.). Rio
de Janeiro: Edições Graal, p.86.

(GS II.2:438), Franz Kafka, Die Wahrheit über Sancho Pansa: “Sancho Pansa,
der sich übrigens dessen nie gerühmt hat, gelang es im Laufe der Jahre, durch Beistellung einer Menge Ritter- und Räuberromane in den Abend- und Nachtstunden
seinen Teufel, dem er später den Namen Don Quixote gab, derart von sich abzulenken, daß dieser dann haltlos die verrücktesten Taten aufführte, die aber mangels eines
44.
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De metáforas foi feita esta investigação, a uma outra apelaremos
no seu termo. Ora, se a busca que o labor filosófico enceta tem o conhecimento, ou mais propriamente, a verdade como miragem, que verdade
esperamos ter mostrado com este trabalho? A verdade sobre a política?
Ou será que a verdade sobre a economia? Pois que a verdade é quixotesca, e ao modo mais terra a terra de Sancho Pança, que se permite a
si mesmo sonhar com aventuras e gigantes, esperamos ter evidenciado
através da indagação que a governamentalidade suscita que os quixotes, os transcendentais segundo uma certa metodologia filosófica de
base kantiana, ou os universais se recorrermos a uma forma de pensar
mais analítica, como a soberania, a lei, a ordem natural ou mesmo o
mercado e a ciência que o estuda, ou ainda a política, e em ultima análise o poder são coisas que se constituem por práticas, e técnicas que
por sua vez se sustentam em reflexões, em racionalidades, que mudam
contingentemente, e, consequentemente, algo como a verdade, será
mais adequadamente designado de regimes de verdade pela sua vertente caleidoscópica, pois são eles próprios expressão da sua época e
dos modos de poder então predominantes.
Desta forma, ao problematizar os princípios paradigmáticos do
liberalismo, designadamente aqueles que pensam a articulação entre o
mercado e o exercício do poder político, tal como enunciados pelo pai
fundador da economia política, Adam Smith, e como em parte, debatidos por Foucault e Agamben, i.e., o princípio da invisibilidade e da
ordem natural; mostrando, por conseguinte, a sua necessidade face a
uma racionalidade emergente que não mais se coadunaria com uma racionalidade simplesmente jurídica; quisemos, em face disto, mostrar
a falibilidade do seu principal pressuposto, esse naturalismo, e a inadequação do modelo económico como modelo de governação, através do
paradoxo fisiocrático.
E finalmente, ainda, registar que essas potenciais falhar teóricas,
que designámos de abstracções, que na génese liberal já se evidenciavam, designadamente a falácia naturalista que implica sempre para o
seu funcionamento um pressuposto a priori, o direito, tiveram a sua
concretização no modelo político actual, o neoliberalismo, que implica
o ressurgimento do problema da coercibilidade.
vorbestimmten Gegenstandes, der eben Sancho Pansa hätte sein sollen, niemandem
schadeten. Sancho Pansa, ein freier Mann, folgte gleichmütig, vielleicht aus einem
gewissen Verantwortlichkeitsgefühl dem Don Quixote auf seinen Zügen und hatte
davon eine große und nützliche Unterhaltung bis an sein Ende.“ Kafka, F. 1946, The
Great Wall of China. Londres: Secker and Warburg, p.130.
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O nosso raciocínio foi conduzido por uma metodologia de análise de poder, a governamentalidade, que assim nos permitiu inverter o
processo habitual de investigação da filosofia política, portanto, partir
das formas de racionalidade para as práticas, analisar a sua influência
recíproca e partir das formas e necessidades individuais para as respostas mais ou menos adequadas dos fenómenos de poder sobre as
populações. Um mecanismo que permite chegar aos problemas contemporâneos, pois ao detectar abstracções, as inversões que que se dão
por meio de isolamento do pensamento, possibilita traze-las para o debate público e coloca-las em questão. E daí, entendemos nós, e ao que
julgamos em consonância com Foucault, surge a política.
Desta forma, esperamos por último mostrar, que os demónios fabricados pelo pensamento ou pela imaginação tanto podem exercer
um domínio exagerado sobre nós ou conduzir-nos a grandes alegrias.
Quando ao corrente que poderá ser este o processo fica ao critério do
leitor o modo como lida com os seus quixotes.
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