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Seres humanos não se destacam no 
reino animal por serem mais rápidos, 
especialmente fortes ou resistentes, mas 
uma coisa é certa: somos campeões em 
compreender um ao outro. Essa proeza 
interpessoal é alimentada pela empatia. 
A tendência de se importar com as ou
tras pessoas e compartilhar experiências 
emocionais, base do comportamento 
humano, há muito tempo é considerada 
uma característica inata. No entanto, um 
estudo recente desafia esse conceito, 
demonstrando que os níveis de empatia 
vêm diminuindo nos últimos 30 anos. 

O estudo, conduzido pela pesquisado
ra Sara H. Konrath, da Universidade de Michigan, em Ann Arbor, e 
publicado pela Personality and Social Psychology Review, revelou que 
o grau de empatia autodeclarado de estudantes universitários ameri
canos vem diminuindo desde os anos 80, com uma queda particular
mente mais acentuada na última década. Para piorar a situação, de 
acordo com a pesquisa realizada pela psicóloga Jean M. Twenge, da 
Universidade Estadual de San Diego, nesse mesmo período o narci
sismo autodeclarado pelos estudantes atingiu novos picos. 

A empatia de uma pessoa pode ser avaliada de várias formas, 
mas uma das mais usadas é simplesmente perguntar o que ela 
pensa sobre si mesma. O questionário Índice de reatividade in
terpessoal, por exemplo, propõe que os voluntários respondam se 
concordam ou não com declarações como "frequentemente sinto 
compaixão por pessoas menos afortunadas que eu" ou "tento ana
lisar os dois lados de um conflito antes de me posicionar a favor 
ou contra". Além disso, a pesquisa confirma que pessoas que se 
consideram empáticas na verdade demonstram esse sentimento 
de formas que variam desde imitar a postura de outros até ajudar 
pessoas necessitadas (por exemplo, oferecendo-se para tomar notas 
das aulas para um colega doente). 

Desde a criação do Índice de reatividade interpessoal, em 1979, 
milhares de americanos preencheram esse questionário, para os 
mais variados estudos. Sara e seus colegas aproveitaram essa 
riqueza de dados para analisar graus de empatia autodeclarados 
de quase 14 mil estudantes. A pesquisadora utilizou uma técnica 
conhecida como metanálise temporal cruzada para verificar se os 
resultados tinham mudado ao longo dos anos. Os resultados foram 
impressionantes: quase 75% dos estudantes se autoavaliam hoje 
como menos empáticos que os jovens de 30 anos atrás. Essa infor
mação parece conflitar com estudos que sugerem que a empatia é 
uma característica congênita. 

Em um estudo realizado em 2007, por exemplo, psicólogos da 
Universidade Yale descobriram que bebês de 6 meses demonstram 
afinidade por comportamentos empáticos, preferindo brinquedos 
simples que permitam encenar situações de ajuda ao próximo. 
Pesquisadores do Instituto Max Planck de Antropologia Evolucioná
ria, em Leipzig, mostraram que mesmo sem terem sido estimula

das, crianças pequenas ajudavam os experimentadores e dividiam 
suas recompensas com os colegas. O comportamento empático, 
porém, não se restringe aos seres humanos ou mesmo aos prima
tas. Um estudo recente mostrou que camundongos reagiam mais 
bravamente a estímulos dolorosos quando viam outros ratinhos 
sofrendo, o que sugere que eles "compartilham" a dor de seus com
panheiros de gaiola. 

Mas as novas descobertas de que a empatia está diminuindo 
indicam que, mesmo quando um caractere está bem enraizado, 
o contexto social pode exercer efeito profundo, mudando nossas 
respostas emocionais mais atávicas. Exatamente o que está minan
do os impulsos naturais dos jovens permanece um mistério, já que 
é impossível planejar um estudo para avaliar mudanças que ocorre
ram no passado. 

No entanto, várias teorias tentam explicar esse comportamento. 
Sara cita o aumento do isolamento social que coincidiu com a queda 
da empatia. Nas últimas três décadas surgiu nas grandes cidades 
a tendência de viver sozinho, afastando-se de associações de pais e 
mestres e partidos políticos. Vários estudos indicam que esse tipo de 
isolamento pode ter suas vantagens, mas também impõe um ônus. 
O psicólogo Steve Duck, da Universidade de lowa, mostrou que, 
em comparação com os mais integrados socialmente, os "isolados" 
costumam avaliar os outros de forma menos generosa e tolerante. 

Também a leitura pode estar associada à empatia. Num estudo 
publicado em 2010, o psicólogo Raymond A. Mar, da Universidade 
de York, em Toronto, Canadá, demonstrou que o número de his
tórias que crianças em idade pré-escolar leem é um indicador de 
sua capacidade de entender as emoções dos outros. Mas também 
revelou que adultos não acostumados a ler ficção se autodeclaram 
menos empáticos. Apontar as causas da queda de empatia, porém, é 
praticamente impossível - o que podemos fazer são conjecturas. De 
qualquer forma, não estamos predestinados a nos tornar habitantes 
de uma sociedade de solitários egocêntricos. O trabalho de Sara 
Konrath sugere que se nossas escolhas podem reduzir a empatia, 
decisões diferentes podem aumentá-la. 

por Jamil Zaki, psicólogo, pós-doutor pela Universidade Harvard e 
pesquisador nas áreas de neurociência e comportamento social. 
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Durante oito anos, o psicólogo social Fernando Braga da Costa, da Universidade 
de São Paulo (USP), vestiu um uniforme e, com a vassoura em punho, passou a 
participar do trabalho da equipe de limpeza do Instituto de Psicologia da mesma 
instituição. A experiência resultou na dissertação Caris - Um estudo de psicologia 
sobre invisibilidade pública, na qual defende que, com frequência, a maioria das 
pessoas percebe o outro de acordo com o status social de seu trabalho. 

O psicólogo optou por vestir-se de varredor de rua para vivenciar a situação 
psicológica desse grupo de trabalhadores. Ele notou que, de fato, essas pessoas 
foram tratadas como "invisíveis" por alunos, professores e outros profissionais 
que circularam pela universidade durante a pesquisa. "Conhecia muitas das pes
soas, porém, todas passavam sem me olhar. Em determinado momento, um pro
fessor se aproximou e interrompi a varrição para cumprimentá-lo, debruçando-me 
sobre a vassoura. Ele não me notou. Chegou a esbarrar no meu ombro e nem 

sequer parou para pedir 
desculpas", conta o pes
quisador, ressaltando que, 
em outra ocasião, sem 
o uniforme, encontrou aci
dentalmente esse colega e 
foi notado por ele. 

Segundo Costa, a 
invisibilidade social re
percute na autoestima 
desses profissionais. A 
percepção de que são 
marginalizados restringe 
sua convivência no am
biente de trabalho aos 
companheiros de função. 
É comum que evitem o 
contato visual para se 
proteger da violência 
social. Outro dado le
vantado, nos sindicatos, 
é que é muito raro um 
gari mudar de profissão, 
o que sugere a exclusão 
associada à divisão social 
do trabalho. 

em inglês, tornou-se mais ativa, em comparação 
com o que ocorreu com a admiração pela bondade 
e com a compaixão pela dor psicológica", conta 
Damásio. A separação foi tão clara, que os padrões 
de atividades do PMC nos dois pares de emoções 
literalmente se encaixavam como duas peças de 
um quebra-cabeça. 

A característica comum a um dos pares de 
condições (habilidades e dores físicas) era a par
ticipação do corpo com seus aspectos externos, 
voltados para a ação. As outras duas condições 
(dores psíquicas por grande sofrimento e bonda
de) tinham o estado mental como característica 
comum. As descobertas feitas no PMC, portanto, 
indicam que o cérebro reconheceu os aspectos co
muns - ligação com o corpo, em um caso, e com a 
mente, nooutro-elhesdeu maior atenção do que 
à diferença básica entre a admiração e a empatia. 

Segundo os neurocientistas, a explicação 
para essa descoberta interessante possivelmente 
venha das diferentes conexões que se originam 
nas duas partes do PMC. Uma delas está estrei
tamente vinculada a áreas do sistema locomotor, 
enquanto a outra está associada ao interior do 
corpo, ou seja, ao interior do organismo. As 
características de "corporalidade" (habilidade e 
sofrimento físicos) estão vinculadas aos múscu
los e ao esqueleto; a psíquica (dores mentais e 
bondade), aos órgãos. 

Por fim, houve mais um resultado admirável. 
A hipótese era de que a empatia por dores físicas 
- uma das reações mais antigas na história da evo
lução - deveria ser mais rapidamente processada 
pelo cérebro do que a empatia pela dor psíquica, 
pois esta demanda o complexo processamento de 
uma emergência menos óbvia e provavelmente 
um espectro mais amplo de conhecimentos. E as 
descobertas, de fato, confirmaram a tese. Empatia 
por dores físicas desencadeia reação mais ime
diata no córtex insular do que as dores psíquicas. 
Neste último caso, a formação da reação demora 
mais, porém, ela não se desvanece tão rapidamen
te. "O estudo fornece uma primeira impressão 
sobre como o cérebro processa a admiração e a 
empatia", comemora Damásio. A ut
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 224, p. 42-45, set. 2011.




