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- Vamos começar definindo o
utilitarismo, um conceito pouco
conhecido do grande público...

Pela história mais clássica das idéias filosóficas,
econômicas ou sociológicas, o utilitarismo é a
doutrina de Jeremy Bentham (1748-1832) e seus
discípulos (especialmente John Stuart Mill), que
é baseada na idéia de que 1) os indivíduos não
têm interesse à maximização racional e
calculável de sua própria felicidade, e que 2) o
único critério racional do justo – regras ou
instituições justas e, por conseqüência,
socialmente desejáveis – reside naquilo que
produz objetivamente a maior felicidade da
maioria. Esta doutrina foi dominante no século
XIX. Todas as correntes filosóficas e políticas, e
principalmente as correntes marxistas e
socialistas se posicionaram em relação à ela. Nos
países anglo-saxões ela permaneceu, até hoje, e
até Rawls, sob diversas variantes, a doutrina de
base em filosofia moral e política. De fato, não é
correto considerar Bentham como o inventor
desta doutrina. Ela já estava presente
integralmente em Platão, em A República. Pode-se dizer que Sócrates e Platão são os primeiros grandes pensadores
utilitaristas europeus, e Aristóteles o primeiro grande pensador anti-utilitarista (o equivalente na China pode ser
encontrado na oposição entre Mozi – ou Han Fei Tse – e Confúcio – ou Mencius). Deixando-se de lado a erudição rumo
ao essencial, pode-se definir o utilitarismo como o conjunto de visões instrumentais do mundo e dos sujeitos humanos,
animados unicamente pela questão “para que serve isso?”. Para o anti-utilitarismo, ao contrário, o mundo, a natureza e
os outros não são apenas meios, mas também fins.

- Você pode descrever, ilustrar a relação entre o utilitarismo e o economismo? 

A economia política, a ciência econômica, são disciplinas que extraem todas as conseqüências analíticas do postulado
de que os homens apenas buscam sua própria felicidade, que todos nós, como dizia Santo Agostinho (para o criticar),
não pensamos em outra coisa senão “comprar barato e vender caro”. O economismo tem uma tendência a considerar
tudo como um cálculo custo/benefício que representa a cristalização e a apoteose da visão utilitarista do mundo.

- Você chama nossa atenção para a extensão progressiva do utilitarismo nas ciências sociais. Como se
manifesta a influência do utilitarismo na sociologia? E na filosofia?

A partir dos anos 1960-70 os economistas, por causa de Hayek ou de Gary Becker, começaram a pensar que era
possível e necessário não limitar o modelo do homo oeconomicus, o homem utilitarista por excelência, à esfera única
do mercado, mas de o estender à todas as esferas da ação social: ao crime, ao amor, à religião, à moral, etc..
Curiosamente, os sociológicos aceitaram bastante bem este imperialismo da ciência econômica, se convertendo em
massa ao individualismo metodológico ou apresentando a sociologia, como o fez Bourdieu, como “uma economia geral
da prática”. Da mesma forma, toda a filosofia política americana, de Rawls à Dworkin ou Nozick, foi quase toda escrita
dentro da linguagem da Rational Action Theory (RAT), espécie de língua-franquia advinda da ciência econômica
generalizada.

- Quais são as manifestações do utilitarismo nosa domínios políticos?

Absolutamente múltiplos. Isso é o que torna essa questão difícil. Para respondê-la corretamente seria preciso começar
mostrando o quanto as duas grandes doutrinas da modernidade, o liberalismo, mais ou menos político ou econômico, e
o socialismo, mais ou menos marxista, mantém relações complexas porém estreitas com o utilitarismo. Não é exagero
dizer que os fundamentos simbólicos do ideal democrático dos modernos são amplamente utilitaristas. Mais
recentemente, a influência da norma utilitarista cresceu ainda mais com a mercantilização geral de nossas sociedades,
o que fez desaparecer uma boa parte da autonomia relativa do político e do Estado em relação ao mercado. A
conseqüência é a diminuição constante da idéia de que o Estado tem um certo número de obrigações incondicionais
para com os cidadãos (em termos de educação, de saúde, etc.). Mais especificamente, através da noção de governança,
vêem-se surgir novas modalidades de gestão do Estado, com o acúmulo de uma visão de racionalização das escolhas
orçamentárias (um cálculo custo/benefício generalizado) e de procedimentalismo. Onde ainda ontem se contava com a
ética dos funcionários ou homens políticos, hoje se pede para que eles apenas respeitem as regras formais
supostamente racionais.

- Você estabelece um elo forte entre a ascenção das classes médias e a instauração progressiva da
influência do utilitarismo generalizado...

Essa é uma longa história. Mas, de fato, está claro que, para usar poucas palavras, existe uma estreita ligação entre o
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desaparecimento das classes sociais e dos grupos de status de ontem e a ascensão de uma norma utilitarista
universalista, a única que subsiste quando se assiste à fusão de todos os grupos à nova classe universal, que é a classe
média, à qual todo mundo acredita pertencer e que reivindica a rejeição daquilo que formava, ainda ontem, a honra e o
ethos estatutário próprios à cada grupo particular.

- O dom, tal como é analisado em suas outras obras assim como nos trabalhos publicados pela Revista
do Mauss, e principalmente no Esprit du Don, é um conceito alternativo ao princípio do mercado e do
Estado? Como?

Alternativo não, certamente não. Complementar, de preferência. Em Essai sur le don (Ensaio sobre o dom), que é para
o M.A.U.S.S. (Movimento Anti-Utilitarista nas Ciências Sociais) a referência principal, Marcel Mauss se propôs buscar
a origem do contrato e da troca mercantil. Ele a encontrou na universalidade – nas sociedades selvagens, arcaicas ou
tradicionais – daquilo que ele chamou de tripla obrigação de dar, receber e devolver. Em uma palavra, na obrigação
social da generosidade. Este dom arcaico, demonstrava ele, é ao mesmo tempo obrigatório e livre, interessado e
desinteressado. É um fato social que aglutina todas essas dimensões e ao mesmo tempo o econômico, o político, o
religioso, o lúdico etc.. O mercado e o Estado devem ser compreendidos como formas de especialização e de
autonomização daquilo que no dom permanecia obscuro. Inserido (embedded), diria Karl Polanyi, tão próximo de
Mauss. O mercado autonomiza a lógica do interesse, o Estado, a dimensão da obrigação. Mas a existência social não se
reduz ao mercado e ao Estado. No panorama daquilo que eu chamo de socialidade primária (família, vizinhança,
amizades, associações etc.) a regra social essencial é sempre a do dar-receber-devolver. É apenas através dela que nos
tornamos plenamente humanos. E mesmo na vida econômica e política, nada funcionaria se não mobilizássemos
também o “espírito do dom”.

- Para lutar contra o utilitarismo, você apela também à uma reforma dos saberes...

Necessariamente, uma vez que nosso pensamento é cada vez mais colonizado pelo utilitarismo e pelo economismo. E
também por uma lógica perniciosa da especialização disciplinar, ela também em transição com o declínio
hiperanalítico próprio ao utilitarismo. Não se trata de negar as especializações disciplinares, evidentemente
necessárias, mas de compreender que elas só têm sentido a par de uma capacidade crescente de sintetizar os
conhecimentos analíticos adquiridos pela especialização. A especialização pela especialização conduz à esterilidade do
saber e à impotência política. A estratégia da luta contra o utilitarismo, em última instância, é a reabilitação de um
pensamento político do mundo e da sociedade.


