
AJUDAR OS NECESSITADOS,
SEGUNDO PETER SINGER

"CASOS EM QUE A PESSOA PRECISA DO AMOR E DA COMP A.IXAO
DOS OUTROS".J

Considerando que nossa cultura e nossa tradi<;aoetica ocidental
se fundamentam nas raizes da filosofia grega e nas fontes biblicas,
convem logo dizer que a ideia de auxiliar as necessitados com altruismo
provem da segunda, pais quase nao aparece na l6gica da moral
aristotelica, onde a pr6pria virtude da amizade se baseia numa
reciprocidade sempre interessada. Ora, no Cristianismo, a ideia e cen-
tral, posta que a Evangelho nos apresenta a novo mandamento, do
amor ao pr6ximo, acompanhado da belissima parabola do Bom
Samaritano.

"Levantou-se urn doutor da lei e, para p6-lo a prova,
perguntou:'Mestre, que devo fazer para possuir a vida etema?' Disse-Ihe
Jesus: 'Que esta escrito na lei? Como e que Jes'?' Respondeu ele: 'Amaras ao
Senhor teu Deus de todo 0 teu corac;:ao,de toda a tua alma, de todas as tuas
foryas e de todo 0 teu pensamento (Deut. 6,5); e a teu proximo como a ti
mesmo (Lev. 19,18)'. Falou-Ihes Jesus: 'Respondeste bem;faze isso e vivenls.'
Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: 'E quem e 0 meu proximo?'
Jesus entao disse: ' Urn homem descia de JelUsaJem a Jerico, e caiu nas maos
de ladr6es, que 0 despojaram; e depois de 0 terem maltratado com muitos
felimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. POl'acaso desceu pelo mesmo
caminho urn sacerdote; viu-o e passou adiante. Igualmente tambem urn levita,
chegando aquele lugar, viu-o e pas sou tambem adiante. Mas urn samaritano
que viajava, chegando aquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixao.
Aproximando-se atou-Ihe as feridas, deitando nelas azeite e vinho;colocou-
o sobre a sua propria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No
dia seguinte tirou dois denarios e deu-os ao hospedeiro, dizendo-Ihe: Trata
dele; e quanta gastares a mais, na volta to pagarei. Qual destes tres parece tel'
sido 0 proximo daquele que caiu nas maos dos ladr6es'?' Respondeu 0 doutor:

I Immanuel Kant. FI/Ildalllelll(/l;{;a da Mew(lsica das CaSll/llles. In: Colec;~o as Pensadores,
1074. p.22S .
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'Aquele que usou de misericordia para com ele.' Entao Jesus the disse: 'Vai,
e faze tu 0 mesmo."2

Ajudar os necessitados, segundo Peter Singer

nos consideramos como tais, cuja derivayao do principio lmico acima exposto
ressalta bem clara. Temos que poder querer que uma maxima de nossa ayao
se transf01111eem lei universal: e este 0 dinone pelo qual ajulgamos moralmente
em gera!."~

Ai,VARO LUIZ MONTENEGRO VALLS

Se entao considerannos que 0 nosso pensamento etico modemo
se apoia principalmente em Immanuel Kant, veremos que no nucleo de
suas obras voltadas a filosofia pnitica aparece com celio relevo 0 dever
de ajudar os que necessitam muito, pois tal coisa e exigida de nos
como um dever, sempre que podemos atende-lo sem grandes saclificios.
Comprova-o a celebre passagem da Fundamenta~ao da Metafisica
dos ~ostumes,3 em que 0 filosofo de K6nisberg anna uma pequena
m~tnz com quatro exemplos de deveres, dois para consigo mesmo e
dOISpara com os outros, dois pelfeitos e os dois outros imperfeitos. 0
que nos interessa aqui e 0 dever meritorio para com os outros, que
Kant exp5e nos seguintes tennos:

Tais fonnulas kantianas vigoram ainda hoje entre nos, pelo menos
entre os que se definem como modemos e nao como pos-modemos.
Mas na contemporaneidade 0 linguajar kantiano recebe uma cOlTe<;:ao
impoliante da Etica do Discurso. Em sua discussao com 0 psicologo
Lawrence Kohlberg (seguidor de Piaget e que se baseava
filosoficamente em John Rawls), Jurgen Habem1as (apoiado par Karl-
Otto Apel) ofercce uma versao contemponlnea do Imperativo
Categorico Kantiano, agora l'efonnulado em tennos da Etica do
Discurso, que deveriamos tel' em mente quando desenvolvennos 0

pensamento de Singer:

"Uma quarta pessoa ainda, que vive na prosperidade ao mesmo tempo
em q~e ve outros a lutar com grandes dificuldades (e aos quais ela poderia
auxlhar), pensa: Que e que isso me imp011a?Que cada qual goze da felicidade
que 0 ceu the concede ou que ele mesmo pode arranjar; eu nada the tirarei
dela, nem sequer 0 invejarei; mas contribuir para 0 seu bem estar ou para 0

seu SOCOITOna desgraya, para isso e que eu nao estou! Ora, supondo que tal
manelra de pensar se transfonuava em lei universal da natureza e verdade
que 0 genero humano poderia subsistir, e sem duvida melhor ainda do que se
cada qual se pusesse a palrar de compaixao e bem-querenya e mesmo se
esforyasse por praticar ocasionalmente estas virtudes, ao mesmo tempo que,
sempre que pudesse, se desse ao engano, vendendo os direitos dos outros
ou prejudi~ando-os de qualquer outro modo. Mas, embora seja possivel que
uma leI ul1lversal da natureza possa subsistir segundo aquela maxima, nao e
contudo possivel querer que um tal principio valha por toda parte como lei
natural. Pois uma vontade que decidisse tal coisa por-se-ia em contradiyao
conslgo mesma; podem com efeito descobrir-se muitos casos em que a pessoa
precIse do amor da compaixao dos outros e em que ela grayas a tal lei natural
nascida de sua propria vontade, roubaria a si mesma toda a esperanya de
auxilio que para si deseja.

"( U) Tod,1 norma valida tem que preencher a condiyao de que as
conseque'ncias e efeitos colaterais que previsivelmente resultem de sua
observancia universal, para a satisfayao dos interesses de fodo individuo,

4 Immanuel Kant, Cmdlegllllg del' kferaph.\'Sik del' Sittell, S. 54, In: lVel'kalisgabe Jjalld VII
(Hrsg. W. Weischedel): "Noch denkt ein viert\;r, dem cs wohl gl:lll, indessen er si\;ht, daB
andcre mit graBen Muhseligkeiten zu kiimpfen haben (denen er auch wohl helfen konnte):was
geht's mich an'! Mag doch ein jeder so glucklicher sein, als es del' Himmel will, odeI' er sich
selbst manchen kann, ich werde ihm nichts I~ntziehen jn nicht einmal bcneiden" nul' zu
scinelll Wohlbelinden, odcr scinem Beistandc in del' Not, h,;bc ich nil:l1l Lust, (·twas bei;'utragen!
Nun ~onnte alkrdings, wenn einc solchc Denkullgs,1I1 ein allgemeil1es Naturgesctz wllrde,~ das
menschliche Geschkcht gar wohl beslehen, und ohne Zwcifelnoch besser, als wenn jedermann
von Teilnehmllng und Wohlwollen schwatzt, auch sich becifert, gelegenllich derglcichcn
auszulibcn, dagegcn abc •. auch, wcnn er nun kalin, belrligt, das Re~ht del' Mcnschen verkauft,
odeI' Ihm sonSI Abbruch tut. Abel', obgleich \;S moglich ist, daB nach jencr Maximc cin
allgemelllCS Nalurgesetz wohl bestchcn konnte: so ist es ooch unmoglich zu wollen, daB ein
solchcs Prinzip als Natul'gesetz allenthalben gclt,;. Denn ein wille del:--dicses beschlosse, wurdc
sl~h selbst widerstreilen, indem del' Fiilk sich doch manche eriiugllcn konncn, wo er anderer
Llcbc und Tcilnchmung bcdart', und wo er, durch ein solches aus seinem eigenenl Willen
entsprungenes Naturgesctz, sich selbst aile HolTnung des Beistandes, den er sich wunscht,
rauben wurde. Dieses sind nun einige von den vielen wirklichen odeI' wenigstens von llns dalUr
~ehaltenen Ptlichten , deren Ableilung aus dem einigcn ungelUhl1l:n Pi'izip !;Iar in die Augen
lallt. Man muS wollen konncn, daB eine Mxime unserc •. Handlung ein alloemeincs Gesetz
werde: dies ist del' Kanan del' moralischen Beulteilung derselben liberhallpt ,';, Lucas 10, 25-37

; Immanuel Kant, Cole,iio Os pensadores, I"· 225.
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AI-vARO LUIZ MONTENEGRO

. E mais adiante Habennas nos fomece 0 principio da Etica do
Dlscurso (D):

"!oda norma valida encontraria 0 assentimento de todos os
concenlldos, se eles pudessem participar de um Discurso pratico."6

Se vam?~ discut~r entao 0 problema de ajudar os pobres,
certamente a Etlca do DlSCurSOcompreenderia que nao devemos levar
em con~a tao somente os argumentos do rico, mas os de todos os
concemldos. Ese vamos perguntar sobre 0 direito de deixar mon-er de
fom~, ~ao devemos levar em conta somente a relativa importancia do
sa~~ficlO daquele que poderia ajudar, mas tamMm, ao menos, 0 grande
ahvlO, t~lvez a salva<;:ao de uma vida que a ajuda representara para 0

q~e est~ mon-endo. de fome. Se os pobres pudessem participar das
dlSC~SSO~s sobre aJuda-los ou nao, 0 que diriam? Alias, Habennas
e~phca amda um pouco mais 0 significado dos principios da Etica do
Dlscurso:

. "A etica do Discurso nao da nenhuma orientar;ao conteudistica mas
Slm, um pl~ocedil1l1?,l1to ricode pressupostos que deve garantir a imparcialidade
da f0ll11a~aO do JUIZO.0 DlSCurSOpratico e um processo, nao para a produr;ao
de nonnas JustIf'ica,das, mas para 0 exame da validade de nonnas consideradas
h~p~tetlcamente. E s6 com esse proceduralismo que a etica do Discurso se
dlst1l1gue de olltras eticas cognitivistas, universalistas e forma'listas tais
como a teoria dajustir;a de Rawls."7 '

2. A AMEA<;A DA LADEIRA ESCORREGADIA

Diante dessa tradi<;:aomilenar,de fundo religioso e filosofico, e
na~ral.nos surpre~nd~nnos se chegannos a uma das mais importantes
uruversldades dos JesUltas e num dos mais famosos Institutos de Bioetica
encontrannos, consagrado numa obra ja classica, que em pouco mais

5 J
I
U
4
'r

7
gen Habennas, COlIscit?lIcia Moral e Agir COII/Illlicativo, Tempo Brasileiro RJ

p. . '
(, J.Habermas, op. cit.. p. 148.
7 J. Habennas, op. cit., p.148s.
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d duas decadas recebeu cinco edi<;:oes,um plincipio de "beneficencia"
e e parece ir na dire<;:aoexatamente oposta aquela propugnada pelo

qu ' l' . d
t

r da Parabola do Bom Samaritano, que e a 1clta a, mas que apenasau 0 ' . . .
ilustra 0 quanto os auto res se afastam deste nucleo do ~nstlamsmo,
parecendo fugir tambem do espirito da fon.nula<;:aok~ntl~na. Trata~se
da obra de Tom Beauchamp & James Chl1dress, Prmclples ofBlO-

edical Ethics. 8 Queremos traze-la a coloca<;:ao exatamente pelo
:ntraste que ela escancara com 0 pensamento etico .do tilos~fo
australiano, neto de judeus ausuiacos, Peter Singer, bem mms conhecldo
entre nos do que aqueles dois outros autores.

Beauchamp e Childress conhecem bastante bem Jeremy Bentham
e se consideram de certo modo seguidores de Sir W. David Ross, e e
na esteira de seus trabalhos que eles enfocam 0 principio da
Beneficencia. Consideram a Parabola do Bom Sammitano um dos mais
famosos exemplos de beneficencia, "que ilustra varios problemas de
interpreta<;:ao da beneficencia"Y. Estao bem cientes de que 0 sacerdote
eo levita ignoraram 0 assaltado: "Depois que dois outros viajantes
passaram ao lado do homem ferido sem socon-e-lo".lo E logo definem
claramente sua posi<;:ao,que analisaremos: "A interpreta<;:ao comum da
Parabola sugeritia que a beneficencia positiva e mais um ideal do que
uma obriga<;:ao, porque 0 ato do Samaritano parece exceder a
moralidade ordinalia."11 (Alias, se me pennitem:que moralidade bem
ordinatia, esta que nossos amigos do Instituto Kennedy aqui invocam).

Beauchamp e Childress dao exemplos de regras de beneficencia,
sugerindo ate uma certa gradua<;:aoou hierarquia:

"1) Proteger e defender os direitos dos outros. 2) Evitar que
ocon-am prejuizos aos outros. 3) Afastar as condi<;:oes que poderao

K Tom Beauchamp & James Childress, Prillciples of Bioll/edical Ethics. Filith edition, Oxford

University Press, 2001.
9 Beauchamp c Childress, op. cit., p.167.
lu "Alter two other travelers passed by he injuried man without rendering help .....
II "Common interpreation of the parable suggest tha positive beneficence is more an ideal
than an obligation, because the Samaritan's act to exceed ordinary morality." Op. cit., p.167.
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causar prejuizos OU danos aos outros. 4) Auxiliar pessoas com
deficiencias. 5) Salvar pessoas em perigo." 12

"A tese de que nos temos a mesma obrigar;;ao imparcial para com
pessoas que nao conhecemos como as que temos com nossas familias e tao
exageradamente romantica quanto pouco prMica. Tambem e perigosa, porque
este padrao irrealista e estranho pode distrair nossa atenr;;ao de nossas
obrigar;;oespara com aqueles aos quais estamos mais proximos ou endividados,
e em relar;;ao aos quais nossas responsabilidades sao claras e nao nebulosas.
Quanto mais amplamente generalizal11lOs obrigar;;oes de beneficencia, tanto
menos provavelmente atenderemos nossas responsabilidades primarias, as
quais muitos de nos ja acham dificeis de cumprir. POI'esta razao, em parte,
acreditamos que a moralidade comum reconhece de fato Iimites significativos
para as demandas da beneficencia obrigatoria."13

Ajudar os necessitados. segundo Peter Singer

, dessemos ainda mais, haveriamos de causal' tant? sofrimento para nos
se, 'quanto estariamos aliviando com nossa dadlva. Este argumento
mesmos , "' 10' grandes. . l'dade a's vezes requer de nos que lar;;an s. plIca que a mOla I , .

I,m .'f"cios e que reduzamos nosso padrao de vida substanclalmente no
saCll I d d De qualqueresforr;;o para salvar pessoas necessitadas ao redor 0 mun o. , .

do a obrigar;;ao de beneficencia proposta pOl'S1I1gere 0 seu IU11ltedes sa
mbo'l'g~raosao demasiado exigentes. A exigencia de que as pessoas tenha~n
o I , .,.' . d b fi·· os que estaoe alterar seriamente seus pIanos de Vida po e ene ICWI ..
~~entes, com baixa escolaridade ou morrendo de fome excede os ,~1I1~ltes

t· 'dos para as obrigar;;oes da moralidade comum. Os pa~lOes da
cons IUt , I d ' ,', 0' ou sacnbclos que. l'dade comum assumem que 0 111ve e custos, llSC s ,
~~~~ae:'propoe como moral mente obrigatorios estao de fato para a:en;'I~a
obrigayao moral, sao um ideal moral recomendavel, nao uma obngayao.

o estranho eque Beauchamp e Childress se preocupam muito
com a defini9ao dos Iimites do fazer 0 bem, como que abolindo 0
mandamento do amor:

Beauchamp e Childress procuram distinguir-se de autores como
Peter Singer:

"Onde quer que os padroes morais estejam altos demais pal:a s~rem
atingidos pOl' muita: ~essoas es~as pessoas ~;~o podem partlclpal em
maneiras que elas estao obngadas a pal tlClpai .

"Alguns estabelecemlimites distinguindo entre a remoyao do prejuizo,
a prevenyao do prejuizo e a promoyao do beneficio. POl' exemplo, ao
desenvolver 'a obrigayao de assistir' Peter Singer distingue entre 0 evitar 0
mal eo promover 0 bem e defende que, 'se estiver em nosso poder evitar que
aconteya algo de mim, sem que para isso tenhamos de sacrificar alguma
coisa de importancia comparavel, nos deveriamos, moralmente, faze-Io.' (...)
o criterio de Singer de importancia incomparavel estabelece um limite para 0
sacrificio: Deveriamos doar tempo e recursos ate atingilmos um nivel em que,

. . I ., nov'l! of harm the prevention of
14 "Some writers set limits by distinguishing between t le ICI .' 'tl' bliwllion to assist'

. I' b rt For instance In developlllg lC 0 e' , ,
harm, and the promotion 0 cne I. . '. ' .' '"" ;nd contends that 'if it is in
Peter Singer distinguishcs prcvetmg evil 110m plOmOtll1e .e~Od; thereby sacrillcin

o
anything

our Ilower to Ixevent something bad from happenlllg, Wit IOU. .',_. e'/flilifl/lee
' " " .. II 0 do it.' (Peter SlIlger, '({III/lie. r.. ' .

01 comparable IInpOn,lIlcC, we oug~ll, n~ol'l y, t .779-43 Sin 'er's criterion of comparable
({lid MoralilJ', , Philosophy and public Alldns 1(1971) ..__ d g. t'l we rcach a level
. ..., ·'1' ,. We ouoht donate tllne an resoUices un I "
Impol1ance scts a limit to saCl1 ICC. c ' .. ' 'selv" 'IS we would relieve

. . . Id 'a s' 'IS much sullcnno to OUI cs ,at which, by glvmg more, we wou e, u C , . ~"" ., uires us to make a large
through our gin. This argument IInplies that morality somctllmes te

t
q
l
, I','o.t to rescue needy

" . d'd I' I'vlno substanlJal y In lC e tsacnliccs and to reduce OUI stan al 0 Ie.. , .. ",. d I is
' ,. S' 0'" . osed obligation ot bcnellcencc ,m 1persons around the world . Howcvel, Ineel s pi op . _,.' I

. . . . 'd' TI' 'quirement that persons must sellOUS ylimit on the obligation are too deman IIlg. le IC . I ., 1 "t'd 01' st'lrving
I" I I ar'sICkUn(eIC(UCdC, 'disrupt their life plans in order to bene It t lOSC w 10 " C '. II 'ds in the common

cxceeds the limits built into common-morality obllg,ltlons. Stdn( (al ,. II
morality assume that the Ievcl of cost, risk, or sacriface that bSlmger PI;OI~O,s~ls~~lIn;lo~~ a;'
obligatory is actually beyond moral obligation -a commenda e mOla 1 e, , ,
obligation ." Beauchamp & Childress, op. Clt., p.169. " lersons
Il "Whenever moral standards are t60 high for many persons to aCllleve&, tChlO

I
s.c

d
,' op

. bl' td' t articillate" Bcauchamp' 11 less, .cannot participate in ways they are olga e 0 p, ,.
cit., p.170.
i(. Beauchamp & Chlidress, op. cit., p.170.

/1 "I. Protect and defend the rights of others. 2. Prevent harm Ii'om occurring to others.3.
Remove conditions that will cause harm to the others. 4. Help persons with disabilities. 5.
Rescue persons in danger." Op. cit., p.167.

I.l "The thesis that we have the same impartial obligation to persons we do not know as we
have to our tillnilies is both overly romantic and impractical. It is also perilous because this
unrealistic and alien standard may divel1 attcntions Ii'om our obligation to thosc to whom we
are close or indebted, and to whom our responsibilities are clear rather than clouded. The
more widely we generalize obligations of benelicence, the less likely we will be to meet our
primary rcsponsabilities, which many of us already lind dil1icult to meet. For this reason, in
part, we believe that the common morality docs recognize signiJicant limits to the clCm<Hlcls
011' obi igatory benelicence." Op. cir., p.19
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ALVARO LUIZ MONTENEGRO VALLS

estab I"M~is tarde S~nger tentou levar em conta a objeyao de que seu principio
" ~ ~c~ um padrao elevado demais', Ele chegou it conclusao de que sell

~11I11?,IPIOI,equer ~ma f0l111Ulayaomais cautelosa, Ofereceu llma resposta mais
lea Istlca a questao "Que nivel d 'A' d" " '" e asslstencla everiamos advogar: Qual uer
val,OI sela arbltrano, mas talvez alguma coisa possa ser dita em favor de ~ma
pOIcentagem redonda sobre a renda de alguem d' 10, 'd d·" " Igamos pOI cento - mms

o que uma oayao slll1bolica, contudo nao tao elevada que ficasse acessivel
soment? a,os S3l:tos, Nenhuma quantia deveria ser defendida como um minimo
?,U 0 ,maxI~l1o ngldos; ~mas de acordo] com qualquer padrao etico razocivel
ISSOe 0 mmlm~ que nos deveriamos fazel', e n6s agimos errado se fazemos
menos do que ISSO,"17 '

Ajudar os necessitados, segundo Peter Singer

por S6ren Kierkegaard em 1847, especial mente 0 capitulo intitulado"
o dever que temos de amar a pessoa que vemos" bem como 0 ultimo
capitulo da Plimeira Parte, sobre 0" pell11aneCerem divida de gratidao",
Mas SaDtemas que infelizmente nao podem ser tratados aqui, neste
momento, Respirariamos, pOl'em, uma outra atmosfera, onde 0 amor
invade os sentimentos e os deveres das pessoas, com sua infinitude, e
os agentes nao ficam administrando de maneira minimalista os seus
deveres, suas obrigayoes, numa mentalidade finita, onde para ajudarmos
os mais necessitados deixamos de cumplir outros deveres que temos.
Ao descrever, alias, 0 egoismo eo amor cristao, Kierkegaard supoe
que cada um, muito naturalmente, ama a si mesmo e aos seus, mas
entao, diz ele, vem a religiao do amor e ordena: Ama ao pr6ximo como
atimesmo.

Os kenedianos Be~champ e Childress ainda nao estao satisfeitos
com os descontos e abatunentos do judeu Singer:

" '~Edificil cO,brar uma percentagem da renda como uma expressao da
~bl ~gayao de alguem, especialmente it luz das vastas diferenyas de renda e

e Ilqueza e portanto it luz condiroes . 'd' , ,dT 'I r, , .y que antes I entlficamos, E amda mais
I ICI ava lal se qualquer padrao etico razoavel' estabelece uma soma tal

~omo a de dez pOl' cento como um minimo, De qualquer maneira a tese
~evIs:~a de ?lI1ger tenta ~o~Tetamente estabelecer limites adicionais no'escopo
. a 0 IldgayaO de beneflcencJa - Iimites que reduzem custos e impactos
lequen os dos plano' d 'd d, " S e VI a 0 agelHe e que tOl11am uma possibilidade
Iealzstlca 0 encontrar a obngayao de alguem",IS

,A essas, alturas, caberia sugerir a leitura de um livro que em breve
estara traduzldo ao portugues, ou seja, As Obras do Amor, publicado

Beauchamp e Childress reCOlTemao exemplo c1assico do socorrer:
um passante ve alguem se afogando, alguem que nao e seu conhecido,
mas 0 primeiro, sendo um pessimo nadador, nada pode fazer, nao pode
arriscar sua preciosa vida por um desconhecido. Dizem nossos autores
que nesse caso "a obrigayao da beneficencia nao e suficientemente
forte aos nossos olhos, para exigir de um passante que seja um pessimo
nadador aniscar sua vida tentando nadar uma centena de jardas para
salvar alguem que esta se afogando em agua profunda". 19 S6 que alguma
coisa precisa ser feita: "mas se 0 passante nada faz (por exemplo deixa
de aleliar um salva-vidas que esteja por perto), 0 deixar de auxiliar e
moralmente culpavel." 20

17 "Later Singer attempted 10 take 'lccount' "
a standard', Hc came 10 thc con~lus;Oll tl t 10J thc objection that his principle sets 'too high
T la lIS plll1clple requires a mo " "d d t' ,o the qucstion 'What level I' ' ' Ie gu.1I e Onl1ulatlOn,

, • 0 aSSlstancc should we advocatc~ . h' IT'd ' ,
answer :Any figure will be arbitrary but there m' "', e 0 ere a more reaJrstlc
percentagc of one's income likc sa '10 " ay be something to be said for a round
high as to bc beyond all but sa" t ,y, N P~I cent - mOl e than a token donation, yet not so

, ,illS .. , 0 Iigul e should bc 'ldvOC'lt d "d' ,
maXIII1Um;", [but by] any rcasonable t1'. I " " , e, as a ngl 111Inlll1Un or
we do wrong if we do I p" Se lIca standalds thiS IS the mll1l1l1um wc ought do, and

, ,- ess, etel IIlgel, P/'{/ltcal Ethics 7d 'd (C b" ,
UnIversity Prcss, 1993), p,246, ,- e, am IIdgc: Cambndge

IX "It is difficult to accss a pcrcentaoc of inn '" "
espccially in light of V'lSt diJferenc's ,0 , come ,IS .In cxprcsslOn of onc's obligation,
" ~, e 111Income and wealth '!Ild also' J' I J' , ,Identity below, It is cven mol" d'tr, I " , 111 Ig II 0 conditions we
set such a figure as ten Ilerc 'I~t I tllCUt to access whethel.' 'any reasonable ethical standard '

e as le mllll1l1um Nonetheless S' ,,' , 'd "attempts to set limits on the s I' I ,', , ' I,ngel S leVlse theSIS nghtly
required costs and impacts on th~o~e °t ,t l~fobJrgatlon 01 beneJlcens ~ limits that reduce
a realistic possibility" B, I ,g&en s I e plans and that make meetll1g one's obligation

, cauc lamp 'Childress, op, cit., p, 170,
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Nossos auto res esquematizam a situayao: I) Y se encontra em
perigo de uma perda significativa ou est a com a vida ameayada, ou
algum outro interesse importante a perigo; 2) a ayao de X e necessaria
para evitar aquele perigo ou ameaya; 3) a ayao de X tem boas chances
de evitar aquele perigo; 4) a ayao de X nao representaria riscos, custos

:' "the obligation of bene licence is not strong enough, in our view, to require a passerby, who
IS a very poor swimmer, to risk his or her life by trying to swim a hundred jards to rescue
Someone who is drowning in deep wataer", Beauchamp & Childress, op, cit., p, 170,
'u "if the passerby does nothing (e,g, fails to alert a neraby lifeguard) the lailure to help is
morally culpable", Beauchamp & Childress, op, cit., p,170,
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ou onus significativos para ele;21 5)0 beneficio que Y pode esperar
ganhar supera os prejuizos, custos ou onus que provavelmente recairao
sobre X.

Mas quando passam para uma escala maior, Beauchamp e
Childress recuam cautelosamente:

"0 principio de que estamos obrigados a salvar uma vida humana,
quando 0 podemos sem precisar fazer maiores sacrificios nos conduzinl passo
a passo a encargos enOl111es [... J 0 grande numero de tais situayoes e a
grande quantidade de destinatarios que poderiam beneficiar-se criam este
onus. Por exemplo, um individuo poderia providenciar comida para uma pessoa
faminta par uma pequena quantia de dinheiro, mas se existem numerosas
pessoas morrendo de fome, cada uma das quais poderia ser salva por uma
pequena contribuiyao adicional, 0 encargo rapidamente haveria de ultrapassar
os recursos de um individuo."~~

"POI' exemplo, uma doayao de um dolar para uma organizayao
de socon'o a fome nao faria mossa notivel em nosso padrao de vida.
Mas, se entregassemos tudo em nossos calculos de salvamento e
investimento ao contribuir cada vez que um dolar fosse necessario,
JUuitos de nos encarariam 0 sacrificio pessoal como imenso."24

Torna-se, portanto, duvidoso que est a teoria etica ou esta
deliberayao prMica consigam detenninar com precisao as condiyoes
da beneficencia, sem que nos engolfemos em obriga<;oes
excessivas ...Nossos autores agora se tranquilizam:

Este "pas so a pas so" e um tipico apelo ao conhecido (e as vezes
temido) "argumento da ladeira escorregadia", mais forte em tenllOS
retoticos do que logicos. Talvez por isso Beaucharllp e Childress sintam-
se prMica e teOlicamente embara<;ados com esta conclusao:

"Nao ha duvida de que podem ser trayados limites precisos da
beneficencia obrigat6ria, mas e certo que seria uma linha revisada no sentido
de que trayara uma fronteira mais fina para as nossas obrigayoes do que
aquela que existe na moralidade comum. 0 criterio proposto pOI' Singer, dos
dez por cento, por exemplo, representa uma revisao de nosso panorama da
moral ordinaria, apesar de sua tenue presenya na hist6ria da moralidade
ocidental (primariamente na obrigayao religiosa do dizimo)."2J

"Vacilamos entre ver tais ayoes como caridosas e como obrigat6rias;
as vezes nos sentimos culpados pOI'nao fazer mais, ao mesmo tempo em que
duvidamos de que sejamos obrigados a fazer mais. "21

E assim esses autores dos Principios de Etica Biomedica
preferem refor<;ar 0 quadro das obriga<;oes indiscutiveis que temos com
nossas familias, nossos amigos e especialmente com nossos pacientes,
isto e, com aquelas pessoas a quem estamos vinculados
institucionalmente. Infelizmente a sensa<;ao que brota dai e a do famoso
"do ut des", do medico que trata 0 paciente (apenas) porque esta
recebendo de acordo com um contrato, onde nada mais portanto e
gratuito. A gratuidade ficou praticamente fora da etica ordinaria. Eles

E em tenllOS teoricos, 0 problema da obriga<;ao passo a passo
incrementada tende a solapar a analise:

~J "X's action would not present significant risks, costs, or burdens to X" . Beauchamp &
Childress, op. cit., p.17!.
~, "The principk that we arc obligated to save a human lifc when we can do so without
making major sacrifices will lead us step by stcp to enormous burdens. (We arc bOIl'ow from
James S. Fishkin, The Limits of Obligatioll (New Haven, CT: Yale University Press, 1982),
esp. pp. 4-9.] The large number of such situations and the large number of recipients who
could benefit create the burden. For example, an individual could provide food for a
starving person for a small amount of money, but numerous starving people exist, each of
whom could be rescued by a small additional contribution, the burden would quickly surpass
an individual's resources". Beauchamp & Childress, op. cit., p.ln.
'.1 "We vacillate between viewing actions as charitable and obligatory; and we sometimes
feel guilty for not doing more, at the same time doubting that we are obligated to do more."
Beauchamp & Childress, op. cit., p.ln.

" "For example, a one-dollar girt to a famine relief organization would not make a
noticeable dent in our standard of living. But if we gave away everything and investment
accounts by contributing each time a dollar was needed, most of us would regard the
personal sacritlce as immense." Beauchamp & Childress, op. cit., p.171.
~5 "No doubt more precise limits of obligatory bene licence can be drawn, but it is certain to
be a revisionary line in the sense that it will draw a sharper boundary for our obligations
than exists in the common morality. Singer's proposed ten percent criterion, for example,
represents a revision of our ordinary moral outlook, despite its faint presence in the
history of Western morality (primarily in religious obligation of tithing)." Beauchamp &
Childress, op. cit., p.173.
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defendem 0 que chamam de uma posiyao "reciprocity-based", muito
embora nao acreditem que a reciprocidade baste, na etica. Mas ela e
sem duvida a base das obrigayoes indiscutiveis:

"Quando urn paciente contrata com urn medico pOl' serviyos, este
ultimo assume uma obrigayao de tratamento especifica de um papel social, a
qual nao se apresentaria fora des sa relayao"26

Ajudar os necessitados, segundo Peter Singer

salva sem grandes sacrificios dos interesses de X. Mas talvez,ja que 0

ser humano tem uma tendencia ao minimalismo na hora de meter a mao
no bolso, talvez fosse melhor defender a ideia do "um por cento", em
vez de dez. E ai, sera que poderiamos dizer que uma obrigayao moral
tao reduzia agora se tomaria viavel?

o livro mais conhecido de Peter Singer, Etica PrMica, articula-
se, como se sabe, em tomo do mandamento etico "Nao mataras".
Numa perspectiva consequencialista, Singer fundamenta sua etica num
principio de igualdade de respeito aos interesses dos seres sensientes,
humanos e nao humanos. Depois de perguntar "0 que ha de mal em
matar", discute as questoes de tirar a vida de animais nao humanos
(para nossa alimentayao e para pesquisa de laborat6rio), as quest5es
de tirar a vida do embriao e do feto e finalmente dos seres humanos ja
nascidos, crianyas e adultos, vulneraveis ou fragilizados, como os idosos
e os deficientes mentais. Chegando a tal ponto, e 16gico e natural que 0

capitulo seguinte trate dos seres humanos fragilizados economicamente.
Eis como chegamos entao ao capitulo 8, intitulado "Ricos e pobres".28
Singer leva em conta a situayao contemporanea: 0 fen6meno da
globalizayao nos aproximou de grupos populares e de povos inteiros
que viviam no outro lado do mundo. E ficou mais dificil ignorar os
pobres, que comeyaram a "dar na vista" (como diria Heidegger), isto
e, se tomaram um problema para n6s. Singer enumera uns poucos
dados, que ainda queremos resumir ao extremo:

Ese e verdade que um medico tem alguma obrigayao moral de
ajudar algum ferido num acidente de autom6vel, eles lembram que:

"A obrigayao de prestar assistencia em circunstancias extraordimirias,
tais como um acidente de autom6vel, nao esta limitada aos medicos ou aos
profissionais do cui dado da saude."27

Podemos despedir-nos entao de Beauchamp e Childress com
sua ideia de que a moralidade ordinaria busca ansiosamente limites
para a obrigayao, plincipalmente quando se trata de problemas de larga
escala. Ora, a proposta do dizimo ou do dez por cento, defendida por
Singer, po de parecer a muitos como um pouquinho exagerada. Qual e
ajustificativa para 0 numero 10 sobre cem? E que Singer considera
que 10% nao empobrecem substancialmente ninguem, nem rico e nem
pobre, pois quem da I0% retem ainda 90%, - quer dizer, quase tudo,
mas os dez por cento de quem tem bastante (e que continua com 90%
de bastante, 0 que ainda e bastante) representam, para os que nao tem
nada, para os que estao realmente morrendo de fome, uma questao de
vida ou morte, quer dizer, representam a vida. Assim, para voltar ao
esquema de Beauchamp e Childress, a vida de Y pode muito bem ser

"Segundo as mais cautelosas estimativas, 400 milhoes de pessoas
nao tem as calorias, as vitaminas e os sais minerais necessarios para manter
os seus corpos e as suas mentes em condiyoes saudaveis. Milhoes de seres
humanos estao constantemente famintos (... ) As crianyas sao as mais
atingidas. Segundo um dos estudos, 14 milhoes de crianyas com menos de
cinco anos mon'em, todos os anos, em conseqiiencia de uma combinayao de
ma alimentayao e infecyoes. Em alguns lugares, a expectativa e que metade
das crianyas que nascem mOlTem antes de comp1etar cinco anos."29

'f> "When a patient contracts with a physician for services, that laller assumes a role-
specific obligation of beneficent treatment that would not be present apart from
relationship." Beauchamp & Childress, op. cti., p.175
" "The obligation to render assistance in extraordinaly circumstances, such as an automobile
accident, is not limited to physicians or to health care professionals. If a lawyer or student,
say, had happened on the scene of an accident in the same way, then he or she too would
have had an obligation to assist." Beauchamp & Childress, op. cit., p.175

~~Peter Singer, Etica Pratica, Martins Fontes, Sao Paulo 1994, pp. 229-259.
-, Peter Singer, Etica Pratica, Mmtins Fontes, Sao Paulo 1994, p. 229.
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expressao do antigo presidente do Banco Mundial, Robeli McNamara.
Entao, segundo os relatorios da ONU,

Ajudar os necessitados, segundo Peter Singer

"No momento, muito pouco esta sendo transferido. So a Suecia, a
Holanda, a Noruega e alguns dos palses arabes que exportam petroleo
atingiram 0 modesto objetivo, estabelecido pela ONU, de 0,7% do Praduto
Nacional Bruto. A Gra-Bretanha da, oficialmente, 0,31 % de seu Praduto
Nacional Bruto para ajudar ao desenvolvimento, e mais uma pequena quantia
em fOll11ade ajuda nao-oficial, de organizac;oes voluntarias (...) Outros palses,
inclusive alguns mais ricos, dao um pouco mais: a Alemanha da 0,41 %, e 0

Japao da 0,32%. Os Estados Unidos dao a simples quantia de 0,15% de seu
Produto Nacional Bruto." 35

"180 milhoes de crianc;as abaixo dos cinco anos vivem em condic;oes
de extrema desnutric;ao" (...) e 1,2 bilhao de pessoas - ou 23% da populac;ao
mundial- vivem em estado de pobreza absoluta."30

Mas Singer nos recorda, aos que estamos preocupados nao
somente com a economia, mas tambem com a etica ou a bioetica, que:

"E pravavel que, atualmente, a miseria absoluta seja a causa principal
do sofrimento humano. "3\

E diante deste quadro que Singer levanta a hipotese de que, se
deixar mOlTer e matar forem a mesma coisa, "fica a impressao de que
somos todos assassinos".36 Mas e filosoficamente prefedvel diferenciar
deixar mOlTer de matar, para nao precisannos dizer que "vi vel' em alto
estilo sem contIibuir para um org8oode assistencia intemacional equivale,
eticamente, a ir para a Etiopia e atirar em alguns camponeses".37 Ora,
a maiolia de nos nao costuma sail' pOl'ai matando pessoas, nem estmia
interessada mana cayada humana pela Africa.

Ora, 0 mundo produz 0 suficiente pm'a alimentar todos os homens,
"e as proplias nayoes mais pobres poderiam produzir muito mais se
fizessem um maior uso das tecnicas avanyadas de agricultura. "32 Mas
quais s8oo,afinal, os indices de ajuda intemacional? Se recom~ssemos
ao Evangelho, poderiamos defender a ideia de uma ajuda aos
necessitados num montante de uns cinquenta pOl'cento, assim como 0

propunha 0 grande profeta Joao Batista ("quem tem dois mantos de
um a quem nao tem"), ou talvez, apos 2000 anos de clistandade, seria
mais prudente ficar nos dez pOl'cento, quem sabe nao mais do que um
pOl'cento? Se ha tanta pobreza absoluta, absolutamente rica e "a maior
parte dos cidadaos da Europa Ocidental, da America do Norte, do
Japao, da Australia, da Nova Zelfmdia e dos paises de petroleo do
Oriente Medio" 33ou, citando McNamara: "Sao esses, portanto, os
paises - e os individuos - que possuem a riqueza que poderiam, sem
ameayar 0 seu proprio bem-estar basico, transferir para os
absolutamente pobres"34. Mas isso parece ser ainda muito utopico,
pois Singer nos infonna que:

"POl' um lado, e muito dificil obedecer a um preceito que nos manda
salvaI' todas as vidas posslveis. Para levar uma vida confortavel, ou mesmo
luxuosa, nao e precise matar ninguem; mas e precise pemlitir que morram
algumas pessoas que poderiamos tel' salvo, pois 0 dinheiro de que precisamos
para viver confortavelmente poderia tel' sido dado a elas. POl'tanto, cumprir a
obrigac;ao de nao matar alguem e muito mais facil do que cumprir a obrigac;ao
de salvaI' alguem."'s

Ha dois argumentos que costumam initar os mais ricos. 0 plimeiro
eo daqueles que afinnmn que "as nayoes do Ocidente crim'mn a pobreza
das nayoes do Terceiro Mundo atraves de fonnas de explorayao
economica que remontam ao sistema colonial".39 Neste contexto caberia
lembraruma carta de um suposto chefe Azteca que atualmente percorre
a internet, propondo que os europeus devolvam 0 ouro e a prata da
America Latina, com juros razoaveis e cristaos. - A resposta initada

1U Peter Singer, E:rica Pr(/rica, Martins Fontes, Suo Paulo 1994, pp. 230 e 231.
.11 Peter Singer, E:rica Pr(/rica, Martins Fontes, Suo Paulo 1994, p.23I.
3' Peter Singer, E:rica Pr(/Iica. Martins Fontes. Suo Paulo 1994, p.232.
.1.1 Peter Singer, E:rica Pr(/rica. Martins Fontes, Suo Paulo 1994, p.233.
14 Peter Singer, Erica Pr(/rica, Martins Fontes, Suo Paulo 1994, p.233

:S Peter Singer, Erica Pre/rica. Martins Fontes, Suo Paulo 1994, p.233 .
:: Peter Singer, Erica Pre/rica. Martins Fontes, Suo Paulo 1994, p.234 .
, Peter Singer, E:rica Pr(/rica. Mat1ins Fontes, Suo Paulo 1994, p.234 .
.1> Peter Singer, Erica Pr(/rica. Martins Fontes, S,io Paulo 1994, p.234.
N Peter Singer, Erica Pr(/rica. Martins Fontes, Suo Paulo 1994, p.237.
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de uma grande filosofa espanhola a esta provocayao foi a de que, por
ela, poderiam devolver mesmo (obviamente nossa visitante, pela
primeira vez no Brasil, nao percebeu em quanta importariam os juros)
e, em segundo lugar, argumentou a filosofa, que nos paises pobres, os
ricos que exploraram seus concidadaos e que sac responsaveis por
tanta corrupyao seriam um problema mais urgente (0 que em parte e
verdade, ainda que esse fato nao anule a obrigayao dos paises ricos).-
Voltemos a Singer: "Por outro lade, qualquer conseqiiencialistainsistiria
em que somos responsaveis por todas as conseqiiencias de nossas
ayoes e, se uma conseqiiencia de eu gastar dinheiro com coisas luxuosas
e a morte de alguem, sou responsavel por essa morte".40 Contra 0

individualismo de Nozick, Singer propoe que "poderiamos adotar 0

ponto de vista de que levar a serio 0 direito a vida e incompativel com
a atitude de ficar vendo as pessoas morrerem quando se poderia
facilmente salva-Ias".41E claro que os conseqiiencialistascultivam ainda
uma alta dose de bom-senso e de pragmatismo:

Ajudar os necessitados, segundo Peter Singer--ayas aos sacrificios de X, superava imensamente 0 onus de X.
gr Singer reconhece bem 0 argumento classico a favor da obrigayao
de ajudar. Supoe que esteja indo a Universidade trabalhar e veja uma
crianya,afogando-se num lago. Develia enlamear suas roupas e cancelar
ou atrasar sua aula, para evitar a mOlie da crianya? Responde:

"Um principio plausivel, que sustentaria a opiniao de que devo tirar a
crianya do lago, e 0 seguinte: se estiver a nosso alcance impedir que algo de
lUim aconteya , sem que com isso sacrifiquemos nada de importancia moral
companivel, e 0 que devemos fazer." 43

"Talvez muitas das pessoas que dao mil d6lares realmente tivessem
condiyoes de dar pelo menos cinco mil, mas censuni-las por nao daremmais
seria contraproducente. Poderia leva-las a sentir que 0 que se exige e
exagerado e, como a censura vira de qualquer maneira, 0 melhor e nao fazer
nada mesmo".42

"Poucos seriam capazes de ficar vendo uma crianya afogar-se; muitos
podem ignorar uma falta geral e aguda de alimentos na Africa. 0 problema,
porem, nao e 0 que nonnalmente fazemos, mas 0 que deveriamos fazer, e e
dificil encontrar qualquer justificativa moral bem fundada para a concepyao
de que a distancia, ou 0 fato de se pertencer a uma comunidade, tenha uma
diferenya clUcial no que diz respeito as nossas obrigayoes".44

o filme do grande cineasta Spielberg, "A Lista de Schindler", e
um belo exemplo de como e possivel fazermuita coisa, nem tudo 0 que
seria ideal, mas decerto muito mais do que os reduzidos limites da
moralidade acomodada da maioria. E sem que por isso caiamos na
"ladeira escorregadia", embora no final da guerra Schindler se tenha
angustiado imensamente pelo fato ou pel a ilusao de que poderia ter
salvo ainda mais algumas vidas. Na verdade, parece que Schindler deu
bastante de si, bem mais do que dez por cento do que tinha, e seria
hoje chamado de "santo moral" (Susan Wolf), um homem com um
ideal moral. Mas tambem neste caso, 0 que centenas de Y receberam

A "distfmcia" costuma desafiar a nOyao crista de "ajudar 0

proximo", mas parece que num mundo globalizado as distfmcias se
encurtaram. Singer conhece bem 0 argumento de que nossas primeiras
obrigayoes sac com os de casa, mas nao considera haver ai um
problema:

"Sentimos as obrigayoes de parentesco ainda mais intensamente do
que as da cidadania. Que pais dariam 0 seu ultimo prato de aITOZse os seus
filhos estivessem morrendo de fome? Fazer isso pareceria contrario a
natureza". (...) Seja como for, nao vivemos esse tipo de situayao, po is os
nossos filhos sao bem alimentados, usam boas roupas, frequentam boas
escolas e querem saber de novas bicicletas, sofisticados aparelhos de som e
de ter seus pr6prios canos. Nessas circunstancias, quaisquer obrigayoes

40 Peter Singer, Etica Pratica. Martins Fontes, Siio Paulo 1994, p.237.
41 Peter Singer, Etica Puitica, Mm1ins Fontes, Siio Paulo 1994. p.238.
" Peter Singer, Etica Pratica, Martins Fontes, Siio Paulo 1994, p.239.

" Peter Singer, Etica Pratica, Mm1ins Fontes, Siio Paulo 1994, p.240.
" Peter Singer, Etica Pratica, Martins Fontes, Siio Paulo 1994, p.243s.
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especiais que pudessemos tel' para com os nossos filhos ja foram atendidas,
e as necessidades dos estranhos gritam muito mais forte aos nossos
ouvidos."45

Ha algo de verdadeiro, reconhecido por Singer: a
patemidade,embora seja um direito de todos, precisa ser de alguma
maneira responsavel. E nao tem mesmo muito sentido 0 tico obtigar-
se a ter poucos filhos para entao alimentar a grande prole do pobre.
Aquilo que 0 tico exige de si, em ptimeiro lugar, pode requerer tambem
daquele que quer ser ajudado. Mas 0 que se tem em mente, muitas
vezes, nao e exatamente isso, e sim a chamada "etica do barco salva-
vidas" (que por exemplo no filme "Titanic" mostrava barcos
extremamente sub-aproveitados, com poucos tripulantes com medo
de voltarem na direyao dos naufragos, pois esses seriam tantos que
acabatiam afundando 0 barco).

Nosso fil6sofo austriaco-australiano nao e nenhum maluco
sonhador, e bem sabe que:

"Seria absurdo propor que, a partir de hoje, todos nos passassemos a
nos vel' como igualmente responsaveis pelo bem-estar de todas as pessoas
do mundo; nao e isso, pOl'em, 0 que propoe 0 argumento a favor da obrigayao
de ajudar. Ele so se aplica quando alguns estao em situayao de pobreza
absoluta, e outros podem ajudar sem sacrificar nada de comparavel em tenllOS
de importancia moral. Pelmitir que alguem das proprias relayoes de parentesco
mergulhasse em pobreza absoluta seria sacrificar algo de importancia
comparavel; e, antes que se chegasse a esse ponto, 0 colapso do sistema de
responsabilidades para com a familia e a comunidade seria um fator a fazer
com que a balanya pendesse para 0 lado de um pequeno grau de preferencia
pela familia e pela comunidade. Contudo, esse pequeno grau de preferencia
e decisivamente superado pelas discrepanciasccs que se verificam nas esferas
da riqueza e da propriedade."46

"Tambem nao parece sensato atinnar que, nessas circunstancias [de
multiplicayao da pobreza, AV], as pessoas tenham 0 direito a nossa ajuda (...)
Se de fato admitinnos a existencia de tal direito (...) estaremos dizendo que
(...) e preciso continual' puxando para 0 nosso barco salva-vidas todos os
que vaG se afogar, ate que 0 barco afunde e nos mOITamos afogados."49

Quanta sabedoria, sensibilidade e moderayao se encontram na
f6nnula que fala da "Preferencia pelos familiares"! Que distfmcia do
"tudo ou nada" artificial dos autores do Instituto Kennedy! Mas a
realidade nos adverte para um outro aspecto da questao: os paises
ricos tem medo do crescimento populacional. Ajudar os pobres
significaria ajudar a multiplicayao biol6gica do pobrerio. "Dizem que
ajudar os pobres e os que estao morrendo de fome e algo que
simplesmente assegura a existencia de mais pobres e famintos no fu-
turo."47 Recusamos aos ratos 0 direito de multiplicar-se.

o argumento utilizado pel os ricos, potianto, e de uma dureza
cfnica,e, por isso nunca e f0l111Uladoexplicitamente:

"Os ricos devem deixar que os pobres morram de fome, pois, de outra
forma, os pobres vaG arras tar os ricos para a situayao de miseria e
indigencia. "50

Singer lembra, finalmente, que para alguns autores 0 excesso de
populayao e um mito. E se pergunta:

"Nao ajudariamos paises que, mesmo com a nossa ajuda, jamais
conseguiriam limitar sua populayao a um nivel que pudessem alimental'.
Ajudariamos os paises nos quais a nossa ajuda pudesse constituir a diferenya
entre 0 sucesso e 0 fracasso em equilibrar a populayao. "4S

"Como poderiamos ficar sentados diante de nossos aparelhos de
televisao, sem fazer nada enquanto milhoes de pessoas mon'em de fome?
Isso nao representaria 0 fim de todas as nOyoes de igualdade humana e
respeito pela vida humana? (os que atacam as propostas de legalizayao da
eutanasia [...] dizendo que tais propostas vaG debilitar 0 respeito pela vida
humana, sem duvida fmiam melhor em opor-se a ideia de que devemos reduzir
ou cancelar os nossos programas de ajuda automatica internacional..)."51

45 Peter Singer, 4fica Pril/ica. Martins Fontes, Sao Paulo 1994, p.244.
«, Peter Singer, Efica Pril/ica. Martins Fontes, Sao Paulo 1994, p.245.
H Peter Singer. Efica Pr(/fica. Martins Fontes, Sao Paulo 1994, p.250.
" Peter Singer, Efica Prlifica. Martins Fontes, Sao Paulo 1994, p.247.

'. Peter Singer, Efica Prlifica. Martins Fontes, Sao Paulo 1994, p.250.
5U Peter Singer, Efica Prlifica. Martins Fontes, Sao Paulo 1994, p.248.
;1 Peter Singer, Efica PNifica. Martins Fontes, Sao Paulo 1994, p.249.
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"0 incentivo ao uso das tecnicas de contra Ie da natalidade obteve
exitos extraordimirios em paises como a Tailandia, a Indonesia, 0 Mexico, a
Colombia e 0 Brasil." 53

Ajudar os necessitados, segundo Peter Singer--humanos, cujas vidas desejam proteger, e os animais nao humanos, cujo
assassinato defendem cada vez que comem. Por essa razao, 0 movimento
deveria chamar-se 'pr6 vida humana'. Mas isso nao seria totalmente con'eto,
pOl'que 0 movimento nao e contra os assassinatos nas guelTas ou a pena de
morte. Portanto, a definic;ao que mais se ajusta e 'pr6 vida humana inocente'.
E nem sequel' esta e muito exata, porque 0 movimento nao faz nada para
salvar as crianc;as da morte pOI'desnutric;ao ou enfel111idades evitaveis nas
regioes mais pobres do mundo, embora esta seja - com parada com lutar
contra 0 aborto - uma forma muito mais segura e eficaz de salvaI' vidas de
seres humanos inocentes.""

ALVARO LUIZ MONTENEGRO VALLS

Singer nao teme a multiplicayao da pobreza originada pel a ajuda
monetaria internacional, pois conhece 0 fen6meno da "transiyao
demografica"52: em qualquer pais do mundo, 0 progresso eo bem-
estar trazem consigo uma consequencia, uma diminuiyao da natalidade,
uma natalidade controlada de maneira mais responsavel. E neste
contexto nos cita ate como um dos exemplos:

A outra questao que irrita, e que e uma questao filos6fica, mas
que pennanece aberta a discussao na obra de Singer, e a de saber se
ayoes e omissoes se equivalem. Nosso autor nao fecha a questao. Ate
modula e modera suas respostas. Ao mesmo tempo em que libera os
medicos de escrupulos nos casos de terem de escolher entre duas vidas,
tal posiyao tem 0 seu preyo ao aumentar a responsabilidade:

Peter Singer e mais do que um fil6sofo provocante. Para muita
gente, ele e irritante, e talvez pOl'uma razao principal: nao sendo um
idealista ut6pico a trayar ideais impossiveis de realizar na prMica, embora
absolutos na exigencia, nao sendo um deontologista partidario de uma
etica de intenyao, mas posicionando-se antes voltado para um etica da
responsabilidade, para as possibilidades reais e realizaveis, mesmo com
recursos finitos, e assumindo assim a dimensao da finitude e a
consequente necessidade de administrar de maneira sistemica nossas
~yoes, Singerrelaciona as coisas, mostra as suas implicayoes reciprocas.
Eo que vemos em seu livro intitulado Repensar a vida e a morte.54

Vej amos um exemplo de como ele interrelaciona as coisas, ligando as
discussoes sobre 0 aborto a questao da fome no Terceiro Mundo:

"Para ser justo eu deveria acrescentar que descrever 0 movimento
anti-abortista como 'pr6-vida' e tao eIToneo como definir os defensores do
aborto legal como 'pr6-escolha'. Ha poucos vegetarianos no movimento pr6
vida. A maioria dos seus membras trac;am uma linha marcada entre os seres

"Num mundo com meios de transportes e de comunicac;ao model11os,
no qual algumas pessoas vivem a beira da inanic;ao enquanto outras possuem
enormes fortunas, sempre ha algo que possamos faze l' em alguma parte, para
manter coni vida uma pessoa enfenna ou mal-nutrida. Que todos os que
vivemos em paises ricos, com rendas muito superiores as necessarias para
satisfazer nossas necessidades, deveriamos estar fazendo muito mais para
ajudar as pessoas de paises mais pobres a ter um nivel de vida que Ihes
pelmita enfrentar suas necessidades, e uma questao com a qual a maioria das
pessoas serias estara de acordo;mas 0 aspecto preocupante desta ideia de
responsabilidade e que nao parece haver um limite sobre 0 quanto devemos
fazer. Se somos tao responsaveis pelo que deixamos de fazer quanto pelo que
fazemos, estara en'ado comprar roupa da moda ou cear num restaurante cara
quando este dinheiro poderia haver salvo a vida de um desconhecido que
mOITepOl'nao ter 0 suficiente para comer? 0 nao doar dinheiro a organizac;6es
de ajuda e realmente uma fonna de assassinato ou algo tao en'ado quanto
matar?"56

;~ Peter Singer, ~Iica Pr(llica. Mal1ins Fontcs, Sao Paulo 1994, p.251.
" Peter Singer, Erica Prillica. Martins Fontes, Sao Paulo 1994, p.252.
,. Peter Singer, Repellsar la vida y la I1Il1erle. £1 derrlll1lbe de I1l1eSlra elica lradieiollal.
Ediciones Paid6s, Barcelona - Buenos Aires (1997).- (Original: Rethinking lite and death.
The collapse of our traditional ethics. The Text Publishing Company, Melbourne 1994.)

Singer nao quer ser mais duro do que Kant 0 era. Nao quer exigir
tnais do que 0 estritamente necessario numa perspectiva

" P .,. eter SlI1ger, Repellsar la vida)' la I1Il/erle, op. Cit., p.94.
Peter SlI1ger, Repellsar la vida)' la /Ill/erle. op. Cit., p.lns.
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Ai.VARO LUlZ MONTENEGRO VALLS

conseqLiencialista. Nao afinna dogmaticamente que quando ignoramos
os famintos os estamos assassinando. Nem espera, de jeito nenhum,
que fa<;amos saclit1cios que nos prejudiquem, como insinuavam, para
defender uma posi<;ao, mais egoista, Beauchamp e Childress. Escreve
Singer:

"0 novo enfoque nao tem que considerar 0 deixar de salvaI' como
equivalente de matar. A pr6pria sociedade nao sobreviveria se nao houvesse
algum tipo de proibiyao do assassinato de pessoas. A sociedade pode
sobreviver se a gente nao salva a outras pessoas que 0 necessitam, ainda
que sera uma sociedade mais fria e menos unida. N0l111almente tem-se mais
medo das pessoas que te podem matar do que das pessoas que pennitiriam
que morresses. Assim, pois, na vida de cada dia ha boas razoes para que a
proibiyao do assassinato seja mais estrita do que a do pel111itirmorrer. Alem
disso, ainda que possamos pedir a todo mundo que se abstenha de matar
pessoas que querem seguir vivendo, pedir demasiado auto-sacrificio para
proporcionar ajuda a pessoas estranhas e enfrentar alguns aspectos
profundos e quase universais da natureza humana." ;7

E mais uma vez, nesse novo livro, admite uma celia preferencia e
uma certa primeira obriga<;ao no que se refere aos nossos parentes e
amigos (aos quais Beauchamp e Childress acrescentariam nossos
clientes ou pacientes contratados). Mas volta a recordar que
provavelmente ainda estamos fazendo de menos no esfor<;o de salvar
os que muito precisam e aos quais sem gt'andes sacrificios podetiamos
resgatar:

"Talvez uma etica deva pel111itir-nos mostrar um grau moderado de
parcialidade em relayao a n6s mesmos, a nossas familias e a nossos amigos.
Isto sao migalhas de verdade dentro de uma ideia equivocada de que s6
somos responsaveis pelo que fazemos e nao pelo que deixamos de fazer. -
Prosseguir com essas questoes sobre a nossa responsabilidade de acudir em
ajuda de pessoas estranhas excederia as pretensoes desse livro, mas ja ha
duas conclusoes evidentes. Em plimeiro lugar, a distinyao entre matar e pel111itir
mOlTer e men os clara do que comumente pensamos. 0 repensar a etica sobre
a vida e a morte pode fazer-nos tomar mais a serio 0 fato de que nao fazemos
bastante pela vida daqueles que poderiamos salvaI' sem um grande sacrificio
pOl' nossa parte. ,,;s

;' Peler Singer, Repel/sa,. la Fie/a.l' la Jllllerle. op. eit.. p.193.
;. Peter Singer. Repel/sa,. la vida.l' la Jllllerle. op. cit., p.193.
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