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Against Empathy, de Paul Bloom, enquadra-se na tendência recente de defender 
posições ousadas e contra-intuitivas, normalmente através de aparato científico e 
académico em quantidades abusivas. É, então, com alguma surpresa que os 
estudos a que o autor recorre ao longo do livro sejam usados à medida das 
necessidades do argumento, umas vezes enquanto provas irrefutáveis de uma 
crença e muitas outras repudiados pela sua imprecisão. Por exemplo: os 
questionários apresentam vários tipos de escalas, mas somos informados de que 
estas escalas são facilmente enganadoras uma vez que os inquiridos podem 
mentir ou ser influenciados por várias condições (contudo, a escala Baron-Cohen 
da empatia, tida como problemática, é usada muitas vezes). A dado momento, é 
apresentado um estudo para explicar o modo como o local onde os questionários e 
as pesquisas são realizados influencia os resultados: «Há uma probabilidade 
maior de as pessoas votarem a favor de impostos que revertam para a educação 
quando a votação é feita numa escola» (p. 160). Além disso, muitos estudos são 
colocados em causa por contra-estudos apostados em provar que os primeiros 
estão errados. Dada a natureza volúvel da pesquisa, e do uso que lhe é dado, 
sobra-nos a capacidade de Bloom para defender a sua posição.



A maior parte dos argumentos de Bloom diz respeito ao uso comum da palavra 
«empatia», embora ele recuse participar em batalhas filológicas: «Odeio 
argumentos terminológicos — nada de importante assenta nas palavras 
específicas que usamos, desde que nos compreendamos mutuamente» (p. 34). Os 
que estão familiarizados com o trabalho académico nas Humanidades conseguem 
reconhecer quão infundados são alguns esforços filológicos, porque de facto 
«nada assenta só na palavra» (p. 10). Assim, somos convidados a:



esquecer de todo a terminologia e pensar neste livro enquanto uma discussão sobre 
moralidade e psicologia moral, que explora aquilo que é preciso para se ser uma boa pessoa.
A ideia que vou explorar é a de que o acto de sentir aquilo que pensamos que os outros estão 
a sentir — o que quer que escolhamos chamar a isto — é diferente de se ser compassivo, de 
se ser gentil e, acima de tudo, de se ser bom. De um ponto de vista moral, estamos melhor 
sem isso. (10)
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Ao chamar a atenção para as muitas acepções da palavra, um livro em particular 
contendo pelo menos nove definições diferentes de «empatia» (p. 17), Bloom 
tem consciência de que, para prosseguir com o seu argumento, é necessária uma 
definição: «A empatia é o acto de experienciar o mundo como pensamos que outra 
pessoa o faz» (p. 18); acrescenta ainda, para não pensarmos que se trata de uma 
novidade, que no Iluminismo Escocês chamava-se a isto «simpatia».



Se «simpatia» e «empatia» vão dar quase ao mesmo, porque é que é importante 
preservarmos a palavra «empatia»? Bloom explica:



A palavra empatia é realmente o melhor modo de nos referirmos a este espelhar dos 
sentimentos dos outros. É melhor do que simpatia (no seu uso contemporâneo) e do que 
piedade. Estes termos são apenas negativos; se estás ditosamente feliz e como consequência 
eu sinto-me ditosamente feliz, pode dizer-se que estou a empatizar contigo, mas é estranho 
dizer que sinto piedade ou simpatia por ti. (p. 34)



Somos levados a suspeitar desde cedo que os pontos cruciais das querelas de 
Bloom acerca do uso da palavra resultam de uma irritação pelo consenso 
generalizado, especialmente nos meios de comunicação, em ver a empatia como 
necessariamente boa. O espelhar de sentimentos é um ponto fulcral na teoria de 
Bloom, uma vez que, como indica acertadamente: «Preferiria que aqueles que se 
preocupam comigo encarassem o meu pânico com calma e o meu desânimo com 
bom humor» (p. 111). A empatia, neste sentido, significaria alguém sentir 
exactamente o mesmo que outra pessoa. Esta questão é conhecida da agora 
decadente tendência para assumir a possibilidade de conhecermos «o outro», 
seja o que for que isto signifique:



[A empatia] pode colocar-nos na cabeça de um adolescente homossexual ameaçado pelos 
seus pares, ou de uma vítima de violação. Podemos empatizar com um membro de uma 
minoria desprezada ou com alguém a sofrer de perseguição religiosa numa terra distante. 
Estas experiências são-me todas estranhas mas, através do exercício da empatia, posso, de 
um modo limitado, experienciá-las na primeira pessoa, e isto faz de mim uma pessoa 
melhor. (p. 21)



Seria absurdo, se não mesmo ofensivo, acreditar que posso saber como é estar 
em qualquer uma destas situações, mesmo que já tenha passado por alguma 
delas. Mesmo que seja verdade que «a dor das outras pessoas activa de facto a 
mesma área cerebral que a nossa própria dor e, mais genericamente, que há 
provas neurológicas de uma correspondência entre o eu e o outro» (p. 48), a 
activação das mesmas áreas cerebrais não significa necessariamente que se sinta 
o mesmo.
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Não sentimos sempre exactamente o mesmo que outra pessoa quando colocados 
na mesma situação: quando relações amorosas terminam, as pessoas não 
partilham necessariamente dos mesmos sentimentos (embora a semelhança de 
sentimentos e de reacções possa ser um indício de que pertencemos a uma cultura 
particular ou, mais genericamente, a uma espécie). Seria ainda mais absurdo 
imaginar que consigo sentir exactamente o mesmo quando não estou na mesma 
situação: consigo empatizar quando alguém chora por causa do fim de uma 
relação, especialmente se for amigo da pessoa em causa, mas não sinto 
necessariamente o mesmo que essa pessoa (nem a compreendo melhor porque já 
tive relações que acabaram). Chorar por causa do fim de uma relação amorosa 
alheia não é uma consequência directa de sentir o mesmo, mas de me preocupar 
com a pessoa ou com a história que está a ser contada. Parece evidente, pelos 
exemplos mais óbvios, que o trabalho de Bloom se deveria concentrar, antes de 
mais, precisamente na questão da terminologia: claramente, cuidado e empatia 
são confundidos muitas vezes.



O problema que advém de não lidar com o trabalho filológico é a dificuldade de 
avaliar a mudança constante de significado no uso dado à palavra «empatia». 
Atente-se noutra dificuldade óbvia, distinguir entre empatia e compaixão:



Esta distinção entre empatia e compaixão é crucial para o argumento que tenho vindo a fazer 
ao longo deste livro. E é apoiada por investigação neurocientífica. Numa recensão, Tania 
Singer e Olga Klimecki descrevem o seu entendimento desta distinção: «Por contraste com a 
empatia, a compaixão não significa partilhar o sofrimento do outro: pelo contrário, é 
caracterizada por sentimentos de dedicação, preocupação e cuidado pelo outro, assim como 
de uma motivação forte para melhorar o bem-estar do outro. A compaixão é um sentir por e 
não um sentir com o outro.» (p. 102)



Independentemente do que os estudos mostram, ou de que partes do cérebro se 
iluminam quando respondemos a questionários, a questão é que os usos mais 
comuns da palavra «empatia» poderiam ser facilmente substituídos por 
«compaixão»; não são necessários estudos complexos e trabalho científico para 
perceber que na maior parte dos casos, quando as pessoas dizem que sentem 
empatia, na verdade sentem compaixão.



A ousadia de Bloom esbarra em pelo menos duas dificuldades relativamente à 
necessidade de articular três palavras usadas no título («empatia», 
«compaixão» e «racional»): uma é a distinção discutida entre empatia e 
compaixão; a outra é a noção de «compaixão racional», em que ambos os termos 
parecem contradizer-se. Volta então a suspeita acerca daquilo que motiva esta 
obra, quando Bloom aborda um problema tornado famoso por Peter Singer, acerca 
de como a nossa «empatia» para com alguma obra de caridade pode ser mais 
perniciosa do que boa; do ponto de vista utilitário mais óbvio, a racionalidade 
deveria obrigar-nos a ser caridosos de tal maneira que beneficiássemos o maior 
número de pessoas, independentemente de sentimentos paroquiais. Cinco dólares 
podem ajudar mais crianças em África do que num país rico, por exemplo (em 
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casos extremos, fica mais caro a uma organização processar um donativo de cinco 
dólares do que não ter qualquer donativo); o facto de nos conseguirmos 
identificar (empatizar) mais facilmente com crianças a sofrer na nossa vizinhança 
não deve influenciar a nossa decisão acerca de onde aplicar o nosso dinheiro. 
Bloom reconhece a dificuldade subjacente a este tipo de racionalidade:



[…] Não estou certo do que deveremos pensar de uma pessoa que não nutre um tipo de amor 
particular pelos amigos ou pela família, que se interessa por todas as pessoas de igual modo. 
Alguns verão este tipo de pessoa como um santo. Outros, incluindo eu, acham que isto é ir 
demasiado longe, e que há algo de repugnante em viver a vida dessa maneira. (13)



Bloom não consegue sustentar que seres humanos extremamente racionais estão 
certos por oposição àqueles que doam pequenas quantias de dinheiro motivados 
pela empatia, uma vez que esse é um padrão impossível de manter na nossa vida 
quotidiana (o carácter excepcional dos santos é um indício disso):



[…] reparem como as pessoas lidam com isso diariamente. Reparem nas discussões entre 
adultos quando se trata de comprar uma casa, que empregos aceitar, em que escolas pôr os 
filhos, o que fazer com um familiar idoso. Reparem nas negociações sociais que se dão entre 
amigos para decidir onde ir jantar, quando há que planear uma caminhada, ou quando é 
preciso perceber como dar apoio a alguém que acabou de ter um bebé. Ou reparem mesmo 
em tipos diferentes de política — o tipo de política em que os indivíduos podem realmente 
fazer diferença, como numa assembleia municipal onde são discutidos regulamentos de 
zonamento e onde colocar um sinal de stop.
A minha experiência é que, nestas situações, o nível de discurso racional é alto. As pessoas 
sabem que estão envolvidas em processos de decisão reais, por isso esforçam-se para 
exercer as suas capacidades racionais: constroem argumentos, expressam ideias, e estão 
receptivas às ideias dos outros. Às vezes até mudam de ideias. (172)



Podemos olhar para estes (e outros) exemplos e concluir que, para cada decisão 
racional, consegue encontrar-se um exemplo de uma decisão impulsiva (quem é 
que não conhece alguém que comprou uma casa ou aceitou um emprego 
levianamente?). O argumento que Bloom apresenta sobre agirmos mais 
racionalmente do que empaticamente quando nos encontramos numa posição de 
responsabilidade é uma defesa pobre da perniciosidade da empatia: quantas 
propostas baseadas na empatia por vizinhos desfavorecidos foram feitas em 
assembleias municipais? A responsabilidade não torna as nossas decisões menos 
vulneráveis aos nossos sentimentos.



Extricar a racionalidade das nossas acções motivadas por afectos é um dos 
argumentos difíceis no livro de Bloom:



Não deve ser visto como uma surpresa que a moralidade pode incitar à violência. A 
moralidade conduz à acção; faz com que metamos o nariz na vida das outras pessoas. Não 
gosto de passas. Mas isto não é uma crença moral, por isso só quer dizer que não como 
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passas; não me impele a assediar outros que se comportam de maneira diferente de mim no 
que diz respeito a passas. Também não gosto de assassínios. Mas isto é uma crença moral, 
por isso impele-me a tentar impedir que outros o façam, a encorajar o governo a puni-los, e 
tudo o mais. Neste sentido, as crenças morais impelem à acção, incluindo a acção violenta. 
(134)



O caso contra Bloom é feito por ele mesmo, quando admite ter «defendido que 
confiamos demasiado em instintos e reacções emocionais para guiar os nossos 
juízos e comportamentos. Fazer isto não é um erro da mesma natureza de um 
erro matemático, mas é na mesma um erro e conduz a um sofrimento 
desnecessário. Somos, frequentemente, animais irracionais» (p. 154). A premissa 
do autor não é, então, dirigida à empatia em si, mas à justificação de certos 
comportamentos com base em intuições e «instintos». Somos frequentemente, 
de facto, animais irracionais, e o que nos torna menos irracionais é a 
possibilidade de nos justificarmos: mesmo o mais irracional dos actos pode ser 
compreendido sob certas justificações. Se doarmos cinco dólares a uma 
organização que sairia mais beneficiada se não o fizéssemos, podemos justificar-
nos com a nossa ignorância acerca desse assunto, a nossa vontade de ajudar e a 
falta de oportunidade de fazer mais, ou simplesmente com o egoísmo de querer 
que os outros saibam que estamos a fazer algo pelos menos afortunados; mas 
podemos facilmente empatizar com o infortúnio alheio e não fazer o que quer que 
seja. A empatia, e a moralidade, já agora, não nos incita necessariamente à acção. 
A irritação de Bloom com pessoas que recorrem à «empatia» para justificar 
acções é certamente uma reacção justa aos muitos discursos com que nos 
deparamos actualmente, mas não fica completamente claro de que maneira a 
empatia pode ser prejudicial ou, mais concretamente, em que circunstâncias faz 
alguma diferença usarmos a empatia para nos justificarmos: é apenas uma 
querela com más justificações. No fim, parece tratar-se apenas de uma questão de 
terminologia em relação ao que se passa no final da cadeia de consequências que 
se segue a uma acção, quando são as acções em si o mais relevante para 
compreender o comportamento humano e, por inferência, a moralidade humana. 





* Versão original da recensão em inglês. Tradução de Helena Carneiro com o autor.




