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INTRODUÇÃO

Todos fazemos escolhas éticas, frequentemente sem nos 
darmos conta. Pressupomos demasiadas vezes que a ética 
é acerca de obedecer a regras que começam com «Não 
deves…». Se viver eticamente fosse só isso, então, desde 
que não violássemos qualquer uma dessas regras, seria ético 
fazer fosse o que fosse. Essa perspetiva da ética, contudo, está 
incompleta. Não tem em consideração o bem que podemos 
fazer a quem é menos afortunado do que nós, não ape-
nas na nossa própria comunidade, mas seja onde for que a 
nossa ajuda possa chegar. Devemos alargar também o nosso 
cuidado às gerações do futuro, e para lá da nossa espécie, 
abrangendo os animais não humanos.

Outra responsabilidade ética importante aplica-se aos 
cidadãos das sociedades democráticas: ser um cidadão edu-
cado e participar nas decisões da nossa sociedade. Muitas 
destas decisões envolvem escolhas éticas. Nas discussões 
públicas destas questões éticas, as pessoas com formação 
em ética, ou filosofia moral, podem desempenhar um papel 
valioso. Hoje isto não é uma afirmação especialmente con-
troversa, mas quando eu era estudante os próprios filósofos 
proclamavam que era um erro pensar que tinham qualquer 
conhecimento especializado que lhes daria qualificações para 
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abordar questões éticas substanciais. A perspetiva então 
comum da disciplina, pelo menos no mundo anglófono, era 
a de que a filosofia dizia respeito à análise de palavras e 
conceitos, sendo por isso neutra quanto a questões éticas 
substanciais.

Felizmente para mim — porque duvido que tivesse conti-
nuado em filosofia se essa perspetiva continuasse a prevalecer  
—, a pressão dos movimentos de estudantes de finais dos 
anos sessenta do século xx e inícios dos anos setenta transfor-
mou a maneira como a filosofia moral é praticada e ensinada.  
Na era da Guerra do Vietname e das lutas contra o racismo, 
o sexismo e a degradação ambiental, os estudantes exigiram 
que os cursos universitários fossem relevantes para as ques-
tões importantes então na ordem do dia. Os filósofos deram 
resposta a essa exigência regressando às origens da sua dis-
ciplina. Recordaram o exemplo de Sócrates, que questionava 
os seus concidadãos atenienses acerca da natureza da justiça, 
e acerca do que é preciso para que vivamos justamente, e 
tiveram a coragem de fazer perguntas semelhantes aos seus 
estudantes, aos colegas filósofos e ao grande público.

O meu primeiro livro, redigido tendo por pano de fundo 
a resistência da época ao racismo, ao sexismo e à guerra do 
Vietname, pergunta quando se justifica a desobediência civil 
numa democracia (1). Desde então, tenho em grande medida 
tentado responder a questões importantes para as pessoas 
alheias aos departamentos de filosofia. Em alguns círculos 
filosóficos há a ideia de que não vale a pena falar do que 
puder ser compreendido por quem não estudou filosofia, pois 
isso não será suficientemente profundo. Pelo contrário, sus-
peito que o que não puder ser dito claramente é provável que 
também não esteja a ser pensado com clareza.

Se muitos académicos pensam que escrever um livro diri-
gido ao grande público está abaixo da sua dignidade, escrever 
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um artigo de opinião para um jornal é descer ainda mais 
fundo. Nas páginas que se seguem encontra o leitor uma sele-
ção dos meus escritos mais curtos. As colunas dos jornais são 
muitas vezes efémeras, mas as que selecionei aqui discutem 
questões perenes ou abordam problemas que, infelizmente, 
ainda nos acompanham. A pressão de não exceder mil pala-
vras obriga-nos a escrever num estilo que seja não apenas 
claro, mas também conciso. Claro que nesses ensaios é impos-
sível apresentar a nossa investigação de maneira que possa 
ser avaliada por outros académicos, e é inevitável que algu-
mas das subtilezas e reservas que poderiam ser exploradas 
num ensaio mais longo tenham de ser omitidas. Quando 
os nossos colegas dos departamentos de filosofia apreciam  
o que fazemos é agradável, mas eu também ajuízo o sucesso 
do meu trabalho pelo impacto que os meus livros, artigos e 
palestras têm na audiência muitíssimo mais alargada com 
interesse em pensar acerca de como se vive eticamente.  
Os artigos das revistas com revisão dos colegas são, segundo 
um estudo, inteiramente lidos por uma média de apenas dez 
pessoas (2). Um artigo de opinião num dos principais jornais 
ou difundido em várias publicações pode ser lido por deze-
nas de milhar ou até milhões de pessoas, resultando daí que 
algumas poderão mudar de ideias acerca de uma questão 
importante ou até mudar a sua maneira de viver. Sei que isso 
acontece porque as pessoas dizem-me que os meus escritos 
mudaram os donativos que fazem às instituições de caridade, 
levaram-nas a parar de comer animais ou, pelo menos num 
caso, levaram-na a doar um rim a um estranho.

Os ensaios da primeira secção lançam alguma luz sobre 
a minha abordagem da ética, mas poderá ser útil falar aqui 
um pouco mais sobre isso. Os juízos morais não são pura-
mente subjetivos; nesse aspeto, são diferentes dos juízos de 
gosto. Se fossem puramente subjetivos, não pensaríamos que 
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vale a pena discutir questões éticas, tal como não pensamos 
que vale a pena discutir a escolha do sabor de um gelado. 
Reconhecemos que os gostos diferem, e que os molhos não 
têm uma quantidade «certa» de alho; mas pensamos que 
vale a pena discutir a legalização da eutanásia voluntária ou 
a moralidade de comer carne.

A ética também não é apenas uma questão de exprimirmos 
as nossas respostas intuitivas de repugnância ou aprovação, 
ainda que sejam muitíssimo comuns. Talvez tenhamos rea-
ções de repugnância que ajudaram os nossos antepassados 
a sobreviver quando eram mamíferos sociais, mas não eram 
ainda seres humanos com capacidade para o raciocínio abs-
trato. Essas reações nem sempre serão uma orientação de 
confiança do que é moral ou imoral fazer na comunidade 
muitíssimo maior e mais complexa em que vivemos hoje. 
Para isso, temos de usar a nossa capacidade para raciocinar.

Houve uma altura em que eu pensava que este tipo de 
raciocínio mais não poderia fazer do que pôr a nu as impli-
cações de uma posição ética mais básica, que é, em última 
análise, subjetiva. Já não penso assim. Como Derek Parfit 
defendeu em On What Matters (que descrevo nas pági-
nas seguintes num ensaio intitulado «Há alguma coisa que 
importe?»), há verdades éticas objetivas que podemos des-
cobrir por meio do raciocínio e da reflexão cuidadosos (3). 
Porém, quem rejeitar a ideia de verdades éticas objetivas 
poderá ler os ensaios seguintes como tentativas de explicitar 
as implicações de aceitar o compromisso ético exposto por 
muitos filósofos em diferentes termos, mas talvez mais bem 
expresso pelo grande filósofo utilitarista oitocentista Henry 
Sidgwick:

[…] o bem de qualquer indivíduo não é mais importante, 
do ponto de vista do Universo (se assim me posso exprimir), 
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do que o bem de qualquer outro; a menos que, note-se, haja 
fundamentos especiais para pensar que é provável que se rea-
lize um bem maior num caso do que no outro. (4)

Sidgwick era utilitarista, como eu. Quando começamos a 
questionar as nossas respostas intuitivas evolutivas e cultu-
ralmente transmitidas, o utilitarismo é, penso, a perspetiva 
ética mais defensável, como argumentei muito mais atenta-
mente em The Point of View of the Universe, escrito com 
Katarzyna de Lazari-Radek (5). Contudo, nos ensaios seguin-
tes não pressuponho o utilitarismo. Isto porque, em muitos 
dos temas que discuto, as minhas conclusões seguem-se de 
muitas posições não utilitaristas, assim como de posições 
utilitaristas. Dada a importância prática destas questões, 
como bom utilitarista que sou, devo pretender escrever para 
a audiência mais ampla possível, e não apenas para alguns 
utilitaristas militantes.

Alguns dos ensaios seguintes abordam temas quanto aos 
quais sou bem conhecido: a ética das nossas relações com 
os animais, questões de vida e de morte e as obrigações que 
quem vive na abundância tem para com quem vive na pobreza 
extrema. Outros exploram tópicos em que as minhas perspe-
tivas são provavelmente menos bem conhecidas: a ética do 
comércio de rins ou de cultivar produtos geneticamente modi-
ficados, o estatuto moral dos robôs conscientes e se o incesto 
entre irmãos adultos é imoral. A felicidade, e como promovê-
-la, desempenha um papel fundamental na minha perspetiva 
ética, e por isso é o tema de um grupo de artigos. Entre os 
ensaios mais pessoais, encontramos a reflexão final acerca 
do surf, que contribuiu para a minha própria felicidade.

Os leitores que conhecem o meu trabalho acerca de alguns 
tópicos poderão ficar surpreendidos com as minhas perspeti-
vas acerca de outros. Tento manter um espírito aberto, reagir 



ÉTICA NO MUNDO REAL16

aos indícios e não me limitar a seguir uma linha política 
previsível. E, se o leitor não está já persuadido de que os filó-
sofos têm algo a contribuir para questões de interesse geral, 
espero que este volume o convença disso.
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