
 
 

Peter Singer: "Governo algum tem o direito de ditar quanto 
vivemos" 
O professor de bioética da Universidade Princeton defende o suicídio assistido e critica a crueldade com os animais 
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VEGETARIANO 
O filósofo Peter Singer. Ele diz que comeria o hambúrguer de laboratório com gosto (Foto: Sarah Lee/The Guardian) 

O filósofo australiano Peter Singer coleciona polêmicas há muito tempo. Em 1975, ele publicou o livro Libertação animal, 
um dos primeiros manifestos contra a crueldade animal. “Não é porque somos humanos que nossa vida vale mais”, afirma. 
Professor de bioética da Universidade Princeton, desde então ele se aprofundou em outros assuntos espinhosos. Em Ética 
prática, livro de 2002, Singer defendeu que os pais de recém-nascidos com deficiências graves devem ter o direito de 
decidir se o bebê deve viver ou não. Ele diz que pensa assim por uma questão de compaixão. Convidado do projeto 
Fronteiras do Pensamento, Singer estará no dia 26 em Porto Alegre e no dia 28 em São Paulo para dar palestras sobre como 
podemos tomar atitudes éticas para tornar melhor um mundo ainda cheio de problemas, das desigualdades sociais às 
mudanças climáticas.  
>> Depoimentos de brasileiros que se inscreveram em uma clínica especializada em morte 
 
ÉPOCA – Testemunhamos uma intensa evolução tecnológica e globalização da economia e das relações políticas e culturais. 
Teremos algum dia uma civilização global com direitos globais? 
Peter Singer – Estamos chegando perto. Mais que nunca na história. Um sinal forte foi dado por Mark Zuckerberg, o criador 
do Facebook. Ele disse que pretende formar a internet mais barata e acessível para todos. É um passo a mais para termos 
uma sociedade global. Também estamos desenvolvendo organizações globais mais fortes para lidar com problemas como a 
mudança climática, a proteção de direitos humanos e a segurança econômica. Tudo levará muito tempo, de 50 a 100 anos. 
Não tenho bola de cristal, mas alguns países, principalmente os Estados Unidos, terão de mudar radicalmente de atitude. 
Principalmente porque as pessoas costumam desconfiar muito das instituições globais. De qualquer maneira, estamos na 
direção certa. 
ÉPOCA – Países que se consideram bastiões da liberdade, como Estados Unidos e Grã-Bretanha, perseguem duramente aqueles, 
como o americano Edward Snowden, que revelaram informações a respeito do aparato estatal para espionar seus próprios 
cidadãos. Isso não é motivo para pessimismo? 
Singer – Isso mostra que esses países simplesmente não cumprem o que dizem sobre democracia e direitos individuais 
quando estão sob pressão ou ataque direto. É uma questão de retórica. A única coisa que os fará mudar será a pressão dos 
cidadãos. 
ÉPOCA – Com o avanço da tecnologia, a própria noção de privacidade não se tornou uma ilusão? 
Singer – O movimento por maior transparência, até com a exposição de segredos governamentais, é um experimento 
interessante. A falta de censura certamente criará uma cidadania mundial mais participativa. Mais pessoas ficarão mais 
envolvidas em compreender e saber como as coisas acontecem. A longo prazo, isso será bom para todos. 



ÉPOCA – O mundo, em muitos aspectos, está melhor, sem dúvida. Menos gente vive abaixo da linha da pobreza, acadêmicos 
como o americano Steven Pinker argumentam que a violência mundial está diminuindo e há consumidores mais conscientes. Mas 
há também individualismo e consumismo em excesso e destruição do meio ambiente. O senhor acredita que a humanidade 
atingirá um alto padrão de valores éticos um dia? 
Singer – Tenho esperança de que a humanidade se tornará mais sensível, racional e continuará a buscar soluções para os 
problemas mundiais, com uma vida melhor para todos. Mas isso pode levar dois ou três séculos. Infelizmente, no meio 
tempo, há o risco real de destruirmos nossa própria espécie, numa guerra nuclear ou com bioterrorismo. Sem contar a 
mudança climática, que acredito ser um dos maiores problemas que enfrentaremos nos próximos 100 anos. Mas as coisas 
melhoraram nos últimos dois séculos. Nos tornamos mais prósperos, a pobreza diminuiu e a educação está disponível para 
mais pessoas. Noto também um crescimento na preocupação e compaixão pelos outros – inclusive os animais. Não é 
suficiente, mas estamos evoluindo. É possível notar um movimento de distanciamento do consumo que causa mais 
sofrimento. 
ÉPOCA – A cultura e a religião podem influenciar ações morais para o bem maior? 
Singer – Sim. Mas elas também podem influenciar ações morais para o pior. Há uma série de exemplos em que cultura e 
religião estimularam ideias nacionalistas, terrorismo e ódio. Não devemos depender de cultura e religião. A humanidade 
tem de usar a razão para encontrar maneiras melhores de resolver seus problemas. 
ÉPOCA – O senhor tem algum tipo de fé? 
Singer – Não sou religioso. De muitas maneiras, a religião é usada para atitudes impensadas. Uma proporção grande de 
americanos acredita no criacionismo, descarta a evolução. É uma atitude errada e muito perigosa, que leva à rejeição da 
ciência em outros campos, como as mudanças climáticas. 
ÉPOCA – O mundo seria melhor sem religião? 
Singer – Certamente seríamos melhores sem religiões que se consideram a única fonte da verdade e incitam o fanatismo. 
Mas elas estão espalhadas por todos os cantos. Provavelmente, conviveremos com diversos tipos de religião por muito 
tempo ainda. Então, que elas sejam mais humanísticas e abertas a evidências. 

"Não devemos preservar  uma vida simplesmente  porque ela é humana"  

ÉPOCA – Muitas religiões pregam que a vida humana é mais valiosa que a animal. O senhor concorda? 
Singer – Discordo. Não é por sermos humanos que nossa vida vale mais. É possível ter uma discussão sobre determinadas 
qualidades que tornam uma vida mais importante que a outra, como a consciência própria ou a capacidade de racionalizar. 
Mas não por sermos biologicamente membros de determinada espécie. 
 
ÉPOCA – A vida humana é superestimada, enquanto a vida animal é subestimada? 
Singer – A vida animal é definitivamente subestimada. Não vejo a vida humana superestimada, mesmo sendo extremamente 
valorizada. Não devemos preservar uma vida simplesmente porque ela é humana. Imagine alguém com um problema 
cerebral sério, alguém que nunca terá consciência própria nem será capaz de se comunicar. 
ÉPOCA – Sua mentalidade não é muito espartana? Em Esparta, na Grécia Antiga, bebês deformados eram sacrificados. 
Singer – Na verdade, penso o oposto de Esparta. Eles faziam aquilo com o intuito de ter uma sociedade militarmente forte. 
Não desejavam carregar nas costas quem não servia para aquilo. Penso em termos de compaixão. Não há motivo para 
manter viva toda pessoa indiscriminadamente, sem se importar com o tipo de vida que ela levará e quanto sofrerá. Quem 
sofre, aliás, também tem o direito de terminar com sua vida antes de a coisa piorar. Não acho que governo algum tem o 
direito de ditar quanto vivemos ou não. 
ÉPOCA – Não há contradição entre seus argumentos contra a crueldade animal e sua opinião a favor do suicídio assistido? 
Singer – De maneira alguma. Eles estão em harmonia e consistem em reduzir o sofrimento. Não falo sobre o direito de viver 
dos animais. Sou a favor da qualidade de vida deles. 
ÉPOCA – O senhor já defendeu que o mundo deveria se tornar vegetariano para ser salvo. Essa não é uma ideia absurda? 
Singer – Seria uma alternativa boa, mas sei que não é uma solução prática no momento, porque muitos não têm acesso à 
comida suficiente ou a uma dieta balanceada sem comer carne. Mas pessoas capazes de encontrar ou comprar muitas frutas 
e vegetais podiam se tornar vegetarianas. Seria melhor para sua saúde, para os animais e para o planeta. 
ÉPOCA – A demanda mundial por carne subirá mais de 50% até 2050. Ela é motivada, principalmente, pelo crescimento da 
classe média na China. Como convencer um chinês de que ele não deve comer carne pelo bem do planeta? 



Singer – Isso não é tão difícil. Conversei com organizações de vegetarianos na China e universitários há pouco tempo. 
Muitos chineses estão cientes de que há muitos problemas ambientais por causa da demanda por carne. E ela também não é 
importante na dieta chinesa. O problema é que eles estão copiando muitos hábitos ocidentais ultimamente. Espero que isso 
mude. Acho bem possível. O consumo de carne per capita nos Estados Unidos está caindo. Com mais conhecimento de 
causa e educação, as pessoas mudarão de ideia aos poucos. Sem contar que opções estão surgindo. Um cientista holandês 
apresentou um hambúrguer feito em laboratório. Eu, definitivamente, comeria. Salvaria o planeta comendo algo saboroso.  
 


