


A competência que 
transforma
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É muito comum ouvir que empatia é a
capacidade de se colocar no lugar do outro.

No entanto, alguns questionamentos podem
surgir:

A empatia nasce com a gente ou é possível
desenvolvê-la? Como fazer para treinar a
empatia?

Nesta aula, você vai saber qual é o conceito de
empatia e vai obter a resposta para esses
questionamentos.

Vamos lá?





De acordo com o dicionário Michaellis, empatia é:

Habilidade de 
imaginar-se 
no lugar de 

outra pessoa.

Compreensão 
dos sentimentos, 
desejos, ideias e 

ações de 
outrem.

Qualquer ato de 
envolvimento 
emocional em 
relação a uma 
pessoa, a um 
grupo e a uma 

cultura.

Capacidade de 
interpretar 

padrões não 
verbais de 

comunicação.

Sentimento que 
objetos externos 

provocam em 
uma pessoa.



A psicologia e a 
neurociência 

definem a empatia 
como um vínculo 

afetivo e 
intuitivo. 

Este vínculo 
permite que as 

pessoas se 
sintam 

conectadas, por 
mais diferentes 

que sejam.

Tal conexão é 
possível graças à 
capacidade de 
colocar-se no 

lugar do outro.

Portanto, a empatia 
é a capacidade 
psicológica de 
sentir o que 

sentiria outra 
pessoa, caso 

estivesse na mesma 
situação.



A empatia possui três níveis:

Quando o indivíduo, 
além de sentir as 

emoções e entender os 
problemas alheios, se 

propõe a ajudar.

Quando o indivíduo 
possui a capacidade de 
sentir fisicamente as 
emoções do outro.

Quando o indivíduo 
possui a capacidade de 
compreender o que a 
outra pessoa sente.



Como se explica a empatia? 

Na década de 1990, 
neurocientistas italianos 
descobriram estruturas 
cerebrais capazes de 
regular a aprendizagem por 
imitação e a empatia em 
macacos. Estas estruturas 
foram nomeadas de 
neurônios-espelho.

Embora os neurônios-
espelho ainda não tenham 

sido localizados em cérebros 
humanos, os neurocientistas 
acreditam que eles sejam os 

responsáveis por nossa 
capacidade de compreender, 
imitar, empatizar e aprender 

com os outros.

O exercício intencional da empatia estimula os neurônios-espelho e propicia 
o alinhamento da aprendizagem com a maneira como nosso cérebro funciona. 

Podemos concluir, portanto, que a empatia pode e deve ser treinada.



Como podemos 
perceber, uma parcela 
da empatia é fruto da 
herança genética, ou 
seja, já nasce com a 
pessoa. 

O restante, porém, vai 
depender das 
experiências realizadas 
ao longo da vida. 

Dessa forma, quanto 
mais um indivíduo, seja 
ele criança ou 
adolescente, for 

estimulado a ser 
empático, maior será a 
chance de que se torne 
um adulto disposto a 
ajudar os demais, o que, 
a longo prazo, pode 
promover uma 
verdadeira 
transformação social.

Por esse motivo é tão 
importante que a 
empatia seja trabalhada 
de forma consciente.





Imagine que a empatia é um 
músculo a ser exercitado, treinado.

Assim como ocorre com as demais 
partes do corpo que recebem 

treinamento, a empatia também se 
fortalece com o estímulo e pode 

ser desenvolvida por todos, 
independente da idade.

A seguir, confira algumas ideias 
simples para desenvolver a empatia.



Interpretar/cantar: cada música transmite um sentimento e, para 
interpretá-la, é preciso entender cada um deles. 

Como fazer? Explore sua playlist preferida e separe uma música. Você 
deverá mergulhar na letra dessa música e tentar interpretá-la, com gestos 
e movimentos. Vale, também, fazer uma dramatização da música ou criar 
uma versão nova para ela.

Dançar em dupla: a dança trabalha a empatia a partir do estímulo da 
comunicação não verbal. 

Como fazer? Você precisará de mais alguém da sua casa para formar uma 
dupla. A ideia é escolher uma música e criar juntos uma coreografia para 
ela. Vocês perceberão o quanto precisarão negociar, dialogar, ceder e 
cooperar até que a coreografia esteja pronta.



Contar histórias: as histórias permitem experimentar sensações e 
emoções diferentes das nossas, fazendo com que sejamos capazes de nos 
imaginar em situações diferentes das que estamos acostumados.

Como fazer? Crie uma história e treine conta-la de uma forma que 
desperte o interesse e a curiosidade. Depois, experimente contar a história 
criada para a sua família.

Exercícios de resolução de problemas: resolver problemas de forma 
colaborativa constrói empatia por meio de vitórias e desafios compartilhados.

Como fazer? Separe um daqueles exercícios das disciplinas da escola e 
peça a ajuda de alguma pessoa da sua casa para resolvê-lo. Você 
perceberá que pensar juntos é sempre mais produtivo.



Você pôde perceber que o aprendizado da empatia 
carrega consigo o desenvolvimento das habilidades de 
escutar e de trabalhar em grupo. 

Por este e por todos os outros motivos citados 
anteriormente, percebemos que trabalhar a empatia faz 
com que aprendamos a ser mais compreensivos e 
tolerantes e a pensar antes de agir.

Então, está pronto para começar a treinar a empatia 
todos os dias?



http://www.impulsiona.org.br/

