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Empatia, essa palavra mágica e pode-
rosa, com origem no termo em grego, em-
patheia, pressupõe uma comunicação 
afetiva com outra pessoa. Ser empático é 
ser um bom ouvinte; saber celebrar as 
alegrias e conquistas do outro; entender 
os seus desconfortos, tristezas e ter com-
paixão; ser tolerante, se empenhando 
para compreender os problemas do outro 
- suas necessidades, dificuldades, emo-
ções, tudo que  comunica inclusive o que 
não é dito, mas que pode ser percebido 
pelo tom de voz ou no olhar.   Numa rela-
ção empática há respeito mútuo das opi-
niões e não se faz julgamentos precipita-
dos sobre o comportamento do outro, 
procurando perceber, primeiramente, as 
razões que o levam a agir de determinada 
maneira, ajudando assim a diminuir e 
evitar conflitos. 

A empatia é uma habilidade indispen-
sável para ampliar a visão de mundo, pois 
o indivíduo passa a enxergar situações 
sob outras perspectivas. É chave da vida 
em sociedade e relevante para participar 
de um mundo globalizado,  em constante 
mudança, que requer compreender pro-
blemas em várias perspectivas, contri-
buindo  para resolvê-los. 

Deve ser praticada em todos os rela-
cionamentos humanos: na família, nas 
amizades, no ambiente de trabalho e 
também com pessoas desconhecidas.  
Numa relação empática ocorre um apren-
dizado mútuo, fundamentada no modelo 
desenvolvido por Chris Argyris, profes-

sor emérito da Harvard University, que 
considera os pressupostos: a minha 
racionalidade é limitada, meu ponto de 
vista é sempre parcial, minhas crenças 
são apenas hipóteses, outras perspecti-
vas são complementares, outras pessoas 
podem ver coisas que eu não vejo e pode-
rão fornecer informações adicionais que 
aprimorarão a minha avaliação. 

Para adentrar o terreno empático, é 
preciso aceitar as próprias vulnerabilida-
des, conhecer os próprios sentimentos, 
crenças, valores e ideias e perceber os do 
outro, considerando as consequências de 
suas ações sobre os outros, admitindo 
que ninguém que encontrarmos será per-
feito.  Sabe aquele ditado popular: “não 
faça com os outros, aquilo que não gosta-
ria que fizessem com você”.  Ele é bastan-
te válido para exemplificar a empatia.

A empatia é um pré-requisito para a 
prática da gratidão, sentimento funda-
mental para ser despertado, exercitado, 
crucialmente num ano com uma crise 
pandêmica, em que os relacionamentos 
humanos e afetivos foram prejudicados; 
com graves casos de saúde fisiológica e 
mental e milhares de mortos. Nesse mo-
mento de Natal, renovemos a esperança 
que a maioria dos cidadãos cultivará a 
empatia e a gratidão para que o mundo 
seja melhor, mais humano, menos desi-
gual, muito mais digno. 
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