


de ser invisível. A idéia de que ser
gentil vale a pena e traz benefícios tem
sido comprovada por diversos estudos.
Além disso, vários projetos têm se
dedicado a multiplicar essa virtude.

Esses pequenos atos fazem parte da
rotina do empresário Ricardo Christe,
36 anos. Quando chega a um restau-
rante ou precisa ser atendido em um
balcão, a primeira coisa que faz é pro-
curar o nome do atendente num cra-
chá, para cumprimentá-lo. "Eu acredi-
to em melhorar como ser humano",
diz. "A forma mais difícil de se trans-
formar é no cotidiano." Para ele, que
olha com desconfiança a sociedade
cada vez mais ensimesmada, ouvir
mais e se interessar por quem está ao
seu redor é o componente básico da
gentileza. "As pessoas estão tão ilhadas
nos próprios problemas que não con-
seguem olhar em volta. Todo o resto
fica irrelevante", afirma Christe.

O professor de psicologia da Uni-
versidade do Estado da Califórnia
Robert Levine fez uma experiência que
comprovou que o cotidiano das gran-

des cidades não faz nada
bem à cortesia. Levine
observou a relação entre
pressa e gentileza em 36
cidades americanas, ava-
liando a freqüência de
gestos como devolver
uma caneta que caiu "aci-
dentalmente", ajudar uma pessoa cega
a atravessar a rua ou colocar na caixa
de correio uma carta "perdida". Nova
York, terceira cidade mais rápida no estu-
do, foi considerada a menos gentil. Ro-
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chester, no mesmo Estado, com um
ritmo de vida bem mais lento, foi a
mais prestativa. A experiência está
relatada no livro "A Geografia do
Tempo", de Levine.

Mas, afinal, vale a pena ser gentil?
Para a ciência, a resposta é sim. Em
um estudo da Universidade da Cali-
fórnia, a psicóloga Sonja Lyubomirsky
pediu aos participantes que praticas-
sem ações gentis durante dez sema-
nas. Todos registraram aumento na
felicidade durante o estudo. Os que
praticaram ações variadas, como se
oferecer para ajudar a lavar a louça,
fazer elogios ou segurar a porta aber-
ta para um estranho passar, registra-
ram níveis mais altos e prolongados
de felicidade, em comparação com
quem repetiu sempre a mesma atitu-
de com diferentes pessoas. "Gentileza
e boa vontade estão relacionadas à
felicidade e as pessoas que tentam ser
mais gentis no dia a dia tendem a
experimentar mais emoções positivas
e se tornaram mais alegres", afirma
Sonja. O mecanismo que explica essa

relação foi mais esclarecido
por um estudo da Universi-
dade Hebraica, em Israel, de
2005. A gentileza está ligada
ao gene que libera a dopami-
na, neurotransmissor que
proporciona bem-estar.

Para algumas pessoas, ser
gentil não é uma escolha,
mas um ofício. É o caso de
Carlos de Sá Barbosa, 35
anos, funcionário da Pel
Consultoria, responsável
pela segurança do Hospital
Copa d'Or, no Rio de Janei-
ro. "Trabalhamos com um
público estressado. Ninguém
vai a um hospital a passeio",
diz. Na rotina do supervisor
de segurança, sorrisos e ou-
vidos dispostos a escutar são

fundamentais. "Você está aqui para
resolver o conflito, e não aumentá-lo",
diz. Existem técnicas para não estres-
sar mais a pessoa, como nunca abor-
dar um cliente nervoso pedindo cal-



ma, sempre olhar nos olhos do inter-
locutor e dar uma atenção especial a
quem está mais exaltado. "Eu trabalho
na área da supervisão - lido com 55
funcionários sob minha responsabili-
dade, além do público externo. Se não
gostar de pessoas, não dá certo", afir-
ma Barbosa. Marcos Simões, da RH
Fácil, empresa que treinou a equipe
do Copa d'Or, dá esse tipo de treina-
mento há 20 anos. "As técnicas exis-
tem, mas é importante ter um interes-
se real no cliente e saber ouvir com
atenção", afirma. A gentileza profis-
sional pode ter um roteiro, mas sem
envolvimento sincero não convence.

O professor de filosofia da Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie Jorge
Luiz Rodriguez Gutierrez prefere
pensar na gentileza não como um
comportamento, mas como uma vir-
tude. "Não só a gentileza parece me-
nos cultivada, mas em geral hoje não
se fala muito das virtudes. Parecem
esquecidas", diz Gutierrez. Ele ressal-
ta que ela só tem valor positivo quando
associada a conceitos como generosidade
OU misericórdia. "Em filmes, geralmen-
te os nazistas que dirigem campos de
concentração são gentis. Por si só, a
gentileza é neutra", diz.

Para que essa virtude faça diferença,
na escola Projeto Vida, em São Paulo,
ela é ensinada junto com valores éticos
e faz parte das atividades do dia a dia.

Cecília Fonseca, 5
anos, está apren-
dendo a comparti-
lhar e a ser gentil.
"Quero que a Ce-
cília saiba ouvir,
que possa falar,
que saiba respeitar
e conviver com os
amigos", diz Edi-
lene Fonseca, 41
anos, mãe da me-

nina. Todo dia, os pequenos podem
levar frutas de casa para oferecer aos
colegas, em uma bandeja comunitária.
"As crianças pequenas são muito ego-
centradas, é uma característica da faixa
etária. O grande desafio é fazê-las en-
xergar o outro", explica Mônica Padro-
ni, coordenadora da escola. "Damos um
sentido maior à gentileza. A polidez é
ligada à convenção social, não ao res-
peito, à generosidade e à justiça, virtu-
des que valorizamos."

Pesquisas sobre o valor da gentile-
za, das boas maneiras e da educação
na sociedade contemporânea e a pro-
moção desses valores é o principal

objetivo da Iniciativa pela Gentileza,
da Universidade Johns Hopkins. "Po-
demos escolher a gentileza porque
temos livre-arbítrio. O problema é
que você pode ter sido educado em
condições que não conduzem a isso",
diz Pier Massimo Forni, coordenador
do projeto. "Por isso, a orientação e o
exemplo dos pais são tão importan-
tes." O segundo livro do autor sobre
o assunto, "The Civility Solution:
What to Do When People Are Rude"
(A solução da gentileza: o que fazer
quando as pessoas são rudes, em tra-
dução livre), está em processo de
tradução para o português. Para For-
ni, a gentileza é lançar um olhar be-
nevolente aos outros.

Nos anos 80, José Datrino, de túni-
ca branca e longa barba e conhecido
como Profeta Gentileza, espalhava
pelo Rio de Janeiro inscrições como
"Não usem problemas, não usem po-
breza. Usem amorrr e gentileza" (sic).
O pesquisador em filosofia e arte Leo-
nardo Guelman é autor de "Uni-
vwerrsso Gentileza", no qual analisa
as inscrições e conta a história de

Gentileza. "Ele foi alguém
que apontou uma crise
atual nas relações huma-
nas, e propôs como alter-
nativa a gentileza", afirma
Guelman. A mensagem
está virando um projeto
voltado para jovens, em
escolas públicas. "Cria-
mos um material pedagó-
gico para ser trabalhado
nos colégios, para gerar
uma cultura da gentileza,
sobre a obra dele. A cida-
de tem que se humanizar",
afirma Guelman. Como
dizia o Profeta, em sua
frase mais famosa, "genti-
leza gera gentileza".
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