
ma forma "psicológica" de tentar medir quanto as 
pessoas são "amáveis" é por meio da pontuação 
de um traço da personalidade denominado afabi
lidade. O critério, porém, pode ser insuficiente e 

reducionista, como muitas vezes ocorre no caso dos testes. 
Um dos problemas é que essa característica costuma ser as
sociada à generosidade, à consideração pelos outros e a um 
forte desejo de contribuir para que prevaleça a harmonia em 
qualquer ambiente. Pessoas bondosas têm como preocupação 
primordial tratar aqueles com quem convivem - qualquer que 
seja o nível de intimidade - de forma respeitosa, pelo menos 
na maior parte do tempo, independentemente do cargo que 
ocupam, de quanto possam ser úteis ou mesmo de eventuais 
deslizes que cometam. Os bondosos não se importam em 
se desviar do próprio caminho para ser útil a alguém, até 
porque só se sentem realmente felizes quando aqueles que 
os rodeiam estão bem. O problema é que nem sem sempre 
o verniz social da amabilidade significa genuínos sentimentos 
de compaixão e altruísmo. 

Por Daisy Grewal 
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PESSOAS MUITO 
PREOCUPADAS com o bem-
estar alheio costumam ganhar 
menos que os colegas mais 
exigentes e ser preteridas nas 
promoções; muitas vezes, sem 
perceber, se "encolhem" - por 
isso é importante que prestem 
especial atenção à postura ao 
se encontrarem em posição 
de liderança ou em situações 
em que precisem exercer 
autoridade sobre os outros 

Ainda assim, alguns psicólogos afeitos a testes 
garantem que uma forma eficaz de "medir gentile
za" é perguntar às pessoas quanto elas concordam 
com afirmações como "eu gasto tempo com os 
outros" e "compreendo os sentimentos alheios". 
Como a maioria dos traços de personalidade, esse 
também tem vantagens e desvantagens. Pesqui
sadores da área de psicologia da personalidade 
sugerem que os bons em geral têm relaciona
mentos mais duradouros, tendem a ser saudáveis 

e, em alguns casos, apresentam desempenho 
superior na escola e no trabalho. O problema 
está no excesso de simpatia: mesmo quando a 
produtividade dos extremamente agradáveis é alta, 
na maior parte das vezes eles ganham menos que 
seus colegas mais exigentes e assertivos e tendem 
a ser preteridos para as posições de liderança. 
Quando, eventualmente, são alçados a postos 
mais altos, costumam encontrar interessados em 
se aproveitar de tanta meiguice e manipulá-los 
para obter vantagens-o que, convenhamos, nãoé 
muito difícil de conseguir. Já as pessoas realmente 
bondosas (e não apenas preocupadas em agradar 
a todos o tempo todo para não entrar em conflito) 
estão mais a salvo dessas situações ingratas. 

SIMPATIA, POR FAVOR 
Vários estudos sugerem que ser simpático traz 
benefícios profissionais e pessoais. N u m nível 
mais básico, por exemplo, pode ajudar a pessoa 
a conseguir um emprego. Em um estudo de 2011, 
o professor de administração MichaelTewseseus 
colegas da Universidade Estadual da Pensilvânia 
pesquisaram como gerentes avaliam capacidade e 
personalidade ao contratar um funcionário. A equi-
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pe criou e apresentou falsos perfis de candidatos, 
com personalidade e grau de inteligência variados. 
Em seguida, perguntou aos gestores quais candi
datos t inham maior probabilidade de ser aceitos. 
Os gerentes, na maioria, preferiram os que tinham 
pontuação mais alta no quesito "gentileza". Na 
verdade, eles escolheram esses candidatos até 
mesmo em detrimento dos mais inteligentes, mas 
aparentemente menos agradáveis. 

Ser bom também pode ajudar o profissional 
a manter o emprego. Em um estudo publicado 
em 2011, o psicólogo organizacional Timo-
thy Judge e seus colegas da Universidade de 
Not re Dame, em Indiana, Estados Unidos , 
descobriram que a demissão de pessoas bem 
relacionadas era menos provável que a das 
consideradas desagradáveis por muita gente. 
Uma razão possível seria os chefes verem os 
funcionários simpáticos como mais eficientes 
no trabalho - ainda que não o fossem. Em um 
estudo de 2002, o psicólogo Lawrence A. Witt , 
agora da Universidade de Houston, investigou 
o impacto da personalidade nas avaliações de 
desempenho em diversas profissões. Não foi 
surpresa para ele descobrir que funcionários 
compromet idos com suas tarefas receberam 
melhores avaliações quando também eram cor
teses. Profissionais esforçados e confiáveis, mas 
não mu i to agradáveis, receberam avaliações 
mais baixas que os aplicados e gentis. 

A s impat ia também traz benefícios pes
soais. Estudos mos t ram que pessoas gentis 
mantêm casamentos mais longos , me lhor 
relacionamento com os filhos e alegam ser, de 
forma geral, bastante satisfeitas com a própria 
vida - resta saber, porém, se, por serem tão 
acostumadas a tentar agradar aos outros, não 
passam por c ima dos próprios sent imentos 
para não se desentender com o parceiro e a 
família, ou procuram responder exatamente o 
que imaginam que o pesquisador quer ouvir. 

Em 2010, cientistas do Instituto Nacional do 
Envelhecimento relataram que as pacientes com 
baixa pontuação em gentileza eram mais propen
sos a ter espessamento das artérias carótidas, 
fator de risco importante para ataque cardíaco. 
Além disso, a equipe documentou que indivíduos 
com notas altas em afabilidade disseram sentir 
menos estresse, algo que poderia beneficiar tanto 
os relacionamentos quanto a saúde. 

Apesar dessas vantagens, os bondosos po

dem perder de outras formas. Por exemplo, o 
excelente desempenho no serviço nem sempre 
se traduz em maior remuneração. Em seu estu
do, o psicólogo Timothy Judge e seus colegas 
descobriram que as pessoas com pontuação alta 
em afabilidade tendem a ter salários mais baixos 
que as menos simpáticas. É pouco provável 
que a grosseria aumente a renda, no entanto, 
os bons (e também os preocupados em passar 
essa imagem) podem hesitarem pedir aumento 
e arriscar provocar a discórdia; ou ainda, os real
mente desapegados dos bens materiais podem 
estar satisfeitos com o que ganham. 

VALE COMPETIR 
Indivíduos bondosos podem também ganhar 
menos, em média, porque poucos deles chegam 
ao topo. Os poderosos não costumam ser famo
sos por altruísmo ou compaixão, e as pesquisas 
sugerem que a obtenção de uma posição de poder 
geralmente está associada a menor preocupação 
com sentimentos e pensamentos alheios. 

Em um estudo publicado este ano, o psicó
logo organizacional Nir Halevy e seus colegas 
da Univers idade Stanford ent regaram dez 
fichas a um grupo de voluntários. Os partici
pantes poderiam guardar (e receber US$ 2 ao 
final), doar para o grupo todo (com um lucro 
de US$ 1 por integrante) ou contr ibuir para um 
bolão coletivo que incluía tanto membros de 
seu grupo quanto de outro (cada um teria US$ 
0,50 de lucro). Nesse jogo, as pessoas acabam 
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mais ricas se todas foram generosas e mais 
pobres se são forem as únicas a doar. Quando 
foi perguntado às pessoas o que pensavam 
sobre os outros competidores, os participantes 
disseram que t inham mais respeito e admira
ção por pessoas que partilhavam suas fichas. 
No entanto, aqueles que contribuíram com a 
soma coletiva foram classificados como "mais 
fracos" que os demais. 

Em outra rodada, os participantes foram con
vidados a escolher um líder. Eles classificaram 
aqueles que colaboraram para o fundo coletivo 
como candidatos menos desejáveis que os que 
haviam doado apenas para sua própria equipe. 
Apesar de respeitados, os mu i to generosos 
foram considerados com menor potencial de 
liderança. Entretanto, a associação entre bonda
de e fraqueza é equivocada: pessoas generosas 
não são necessariamente menos assertivas ou 
competitivas que as egoístas ou raivosas. Em um 

estudo publicado em 1997, o psicólogo Wil l iam 
G. Graziano, agora da Universidade de Purdue, 
e seus colegas aplicaram testes de personali
dades em voluntários, alunos de três cursos 
universitários, pedindo que ora trabalhassem 
sozinhos, ora em equipe e construíssem torres 
de blocos em 15 segundos. Em uma das roda
das, o grupo com a torre mais alta ganhou. Em 
outra, o vencedor foi o participante que colocou 
o maior número de blocos na torre. Depois do 
jogo, os estudantes avaliaram o comportamento 
alheio. Quando a atividade precisava de coope
ração, as pessoas com pontuação alta no teste 
de gentileza foram consideradas mui to mais 
generosas e úteis que as demais. Mesmo assim, 
quando todos t inham de jogar por si mesmos, 
os bondosos eram vistos como tão competitivos 
quanto os outros. 

O fato de uma pessoa ser delicada e cuidadosa 
tampouco é necessariamente sinal de propensão 
a se deixar subjugar, a ponto de fazer coisas contra 
a própria vontade - nesse sentido, aqueles que se 
esforçam para ser demasiadamente prestativos 
são mais vulneráveis à manipulação. Ainda assim, 
como nossa cultura valoriza muito a assertivida-
de, os bons podem precisar trabalhar mais para 
convencer os outros que têm o que é preciso para 
ser um líder eficiente. 

MELHOR FICAR DE PÉ 
As posturas que assumimos em determinadas 
situações podem inf luenciar t an to o m o d o 
como os outros nos enxergam quanto a ma
neira como nós mesmos nos vemos. Por isso, 
prestar atenção à l inguagem corporal daqueles 
com quem nos relacionamos pode ser mu i to 
útil e ajudar as pessoas - principalmente as 
mais vulneráveis - não só a se defender de 
eventuais ataques, mas também a melhorar 
suas chances de atingir objetivos, como obter 
um aumento de salário ou uma promoção, por 
exemplo. Há dois anos, a psicóloga Dana Car-
ney, da Universidade da Califórnia em Berkeley, 
coordenou uma equipe de pesquisadores no 
desenvolvimento de um estudo no qual era 
pedido aos participantes que passassem alguns 
m inu tos em uma posição que t ransmit isse 
poder: recostando-se e ao mesmo tempo colo
cando os pés sobre uma mesa ou inclinando-
-se para a frente em uma mesa com os braços 
espalhados amplamente nas laterais do corpo. 
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Assumir essas posturas não só levou os parti
cipantes de ambos os sexos a se sentir muito mais 
poderosos, como também aumentou em todos 
eles os níveis de testosterona - hormônio ligado a 
comportamento de exposição a riscos e competi
ção. Então, quando quiser que o ouçam, fique em 
pé e ocupe mais espaço, fazendo gestos amplos: 
isso pode ajudar. Psicólogos acreditam que pesso
as preocupadas com o bem-estar alheio tendem 
a "se encolher", até mesmo fisicamente, às vezes 
sem se dar conta dessa atitude. É importante 
lembrar, porém, que líderes justos e compassivos 
podem ser de grande benefício ao grupo, por isso, 
vale a pena prestar especial atenção à postura -
por que não? - ao assumir postos de liderança e 
enfrentar situações em que seja preciso exercer 
autoridade, sem abrir mão da empatia. 

MEDITAÇÃO AMOROSA 
No experimento, o voluntário tinha a opção para 
apresentar atitude firme, porém, bem mais deli
cada: por meio de uma prática apropriadamente 
apelidada pelos pesquisadores de "meditação de 
bondade amorosa". Nesse t ipo de atividade, as 
pessoas repetem em silêncio desejos de saúde 
e felicidade para si mesmas e para os outros 
- e, nesse processo, cultivam sentimentos de 
empatia. Em um estudo publicado em 2008, 

pesquisadores da Universidade de Wisconsin, 
em Madison e seus colegas escanearam o cé
rebro de meditadores experientes e novatos que 
se concentravam nesses conteúdos positivos. 
Ao ouvirem sons de alguém em perigo nos alto-
-falantes durante a prática de bondade amorosa, 
todos apresentaram atividade aumentada na 
ínsula, área do cérebro envolvida no autoconhe-
cimento e na experiência emocional. 

Os praticantes experientes apresentaram 
reações mais fortes aos sons, sugerindo que a 
compaixão e a empatia podem ser aprendidas. 
Em outro estudo de 2008, psicólogos da Univer
sidade Stanford descobriram que pessoas que 
praticavam a meditação com o intuito de ampliar 
sua capacidade de amor e tolerância relataram se 
sentir socialmente conectadas a estranhos vistos 
em fotos e emocionalmente próximas a eles -
esse sentimento, porém, requer algum tempo de 
dedicação e empenho para que possamos nos 
familiarizar com ele. 

De certa forma, os benefícios de adotar uma 
atitude não apenas superficialmente gentil, mas 
de fato empática, depende de como se entende 
sucesso. Se ser bem-sucedido é desenvolver re
cursos que o levarão a ter felicidade a longo prazo, 
mais saúde, relacionamentos sólidos e prazer no 
cotidiano, as pessoas boas levam vantagem. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 237, p. 46-51, out. 2012.




