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A empatia deveria ser matéria
obrigatória, como na Dinamarca
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Não é fácil nos colocarmos no lugar do
outro e imaginar sua vida, seus
problemas, seu sofrimento. Muitos não
prestam atenção nas dores alheias. Não
se interessam em saber o que se passa
com quem está ao lado. Pior: nem
sequer lhes ocorre perguntar como vai,
de verdade, o próximo. 

Outros têm uma curiosidade excessiva
sobre o vizinho, mas não se põem em
seu lugar nem se compadecem com seu
sofrimento. Limitam-se a se alimentar
da cadeia de más notícias a respeito da
humanidade que a mídia despeja
diante de nós dia após dia. 

É claro que existe certo inconveniente em lidar com essas situações. Se somos
sensíveis demais, a dor alheia dói duplamente. Por solidariedade e por medo.
Solidariedade com o sofrimento de nosso semelhante e medo de que sua
desgraça possa acontecer conosco. 

Muito da empatia que sentimos a cada dia decorre dessa mistura de
solidariedade e medo, mas isso é pouco para sustentar uma civilização. De modo
geral, nos faltam noções básicas de empatia. Por isso existem tantos conflitos
exacerbados por princípios egoístas. 

“Uma das operações psíquicas mais sofisticadas que aprendemos é tentarmos sair
de nós mesmos para imaginar como se sentem as outras pessoas”, ensinou o
psicoterapeuta Flávio Gikovate, um dos maiores estudiosos do assunto. 

O exercício autoritário de nosso egoísmo nos faz desprezar o que o outro é, o que
ele pensa e o que deseja. E, como o mundo gira (e a Lusitana roda), algumas
vezes nós é que nos tornamos carentes da empatia alheia. 

Certa vez, carregado de compras de supermercado e sem dinheiro para tomar
ônibus, pedi que pagassem a passagem para mim. Ninguém pagou. Andei a pé
alguns (muitos) quilômetros. Vi-me na situação de milhares que pedem ajuda e
recebem negativas. É muito ruim. 

Outras vezes, chorei quando tratava de um problema de alguém que tinha uma
filha com doença degenerativa. Eu me imaginava no lugar daquele pai que me
havia pedido para cuidar da busca de apoio profissional para amenizar o
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sofrimento da criança. Ou seja, sei do que falo, já vivi na prática a expressão
“ponha-se no meu lugar”. 

Como não queremos sofrer, nossa carga nos basta. É por isso que muitos não
querem saber nem sentir o que o outro sente. Preferem um distanciamento na
linha do “quem pariu Mateus que o embale”. Ou “cada um no seu quadrado”.
Não é assim que se constrói um mundo melhor. 

Como seria bom se pudéssemos nos colocar no lugar do outro quando nos
olhamos no espelho. E ali pudéssemos fazer um exercício de autocrítica, tema
esquecido em tempos de “egotrips”. 

Na Dinamarca, a empatia está no currículo dos estudantes entre os 6 e os 16
anos. Durante uma hora por semana, todos os alunos nessa faixa etária têm uma
aula sobre como podemos e devemos nos colocar no lugar dos outros para
entender melhor o mundo, seus dilemas e conflitos. 

Na verdade, a iniciativa dinamarquesa começa na pré-escola, quando as crianças
são estimuladas à empatia e ao mútuo entendimento. Um programa, conhecido
como Passo a Passo, mostra a elas a relação entre as emoções e as pessoas da
família, os amigos, os colegas e os estranhos. 

Outra iniciativa relevante do sistema educacional dinamarquês é a mistura de
alunos com diferentes potencialidades visando estimulá-los a trabalhar em
conjunto. 

Numa época de egoísmo exacerbado, o exemplo que vem da Dinamarca é um
raio de luz, uma esperança. No momento em que o Congresso debate a reforma
do ensino no Brasil, poderíamos aproveitar para tornar a empatia uma matéria
obrigatória.
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Excelente artigo. No momento em que se fala em reformas, ao invés de
reinventar a roda o melhor caminho seria o "benchmarking". Na
educação, a Dinamarca é bom exemplo e com certeza o mundo dos
Tigres Asiáticos também teria muito a ensinar, claro, dentre outros bons.
O mundo atual é mais da empregabilidade e menos do emprego. Messi
ficaria desempregado? Isso requer educação em todas as dimensões. O
que se ensinam hoje nos treinamentos de segurança é que cada um é
responsável por todos (empatia). 
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ENVIAR COMENTÁRIO

Usuário Senha

Li e aceito os termos de
utilização
(http://www.otempo.com.br/termos
deutiliza%C3%A7%C3%A3o
1.649759)

Compartilhar usando o Facebook Logar

ou conectese com

ATENÇÃO
Cadastrese para poder comentar

Cadastrar

MAIS LIDAS

EM SÃO PAULO
(/CAPA/BRASIL/CONHE%C3%A7A-
O-HOMEM-QUE-ESFAQUEOU-
VALDEMIRO-QUERIA-ME-
CRUCIFICAR-1.1420796)
Conheça o homem que
esfaqueou Valdemiro:
'queria me crucificar'
(/capa/brasil/conhe%C3%A7a-
o-homem-que-
esfaqueou-valdemiro-
queria-me-crucificar-
1.1420796)

(/capa/brasil/conhe%C3%A7a-

o-homem-que-

esfaqueou-

valdemiro-

queria-me-

crucificar-

1.1420796)

CRIME VIOLENTO (/CIDADES/CORPOS-S%C3%A3O-
ENCONTRADOS-DECAPITADOS-ESQUARTEJADOS-E-
CARBONIZADOS-1.1420951)
Corpos são encontrados decapitados,
esquartejados e carbonizados
(/cidades/corpos-s%C3%A3o-
encontrados-decapitados-
esquartejados-e-carbonizados-
1.1420951)

RIACHO DAS PEDRAS
(/CIDADES/PAI-VINGA-FILHA-
EXPOSTA-EM-NUDES-E-MATA-EX-
DELA-EM-CONTAGEM-
1.1419825)
Pai vinga filha exposta
em nudes e mata ex dela
em Contagem
(/cidades/pai-vinga-
filha-exposta-em-nudes-
e-mata-ex-dela-em-
contagem-1.1419825)

(/cidades/pai-

vinga-filha-

exposta-em-

nudes-e-mata-

ex-dela-em-

contagem-

1.1419825)

Mais notícias
(http://www.otempo.com.br/maislidas)

OUTRAS COLUNAS

Vittorio Medioli
(/opini%C3%A3o/vittorio
medioli/aorigemdomal
1.1420653)

A origem do mal
(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/a-origem-do-
mal-1.1420653)

(/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/a-
origem-do-mal-
1.1420653)

Editorial
(/opini%C3%A3o/editorial/a
amea%C3%A7adoclima
1.1420913)

A ameaça do clima
(/opini%C3%A3o/editorial/a-
amea%C3%A7a-do-
clima-1.1420913)

(/opini%C3%A3o/editorial/a-
amea%C3%A7a-
do-clima-
1.1420913)

Luiz Tito
(/opini%C3%A3o/luiztito/o
or%C3%A7amento
p%C3%BAblico1.1418357)

O Orçamento público
(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/o-
or%C3%A7amento-
p%C3%BAblico-
1.1418357)

(/opini%C3%A3o/luiz-
tito/o-
or%C3%A7amento-
p%C3%BAblico-
1.1418357)

Márcio Coimbra
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Márcio Coimbra
(/opini%C3%A3o/m%C3%A1rcio
coimbra/odiscursode
%C3%B3dio1.1420911)

O discurso de ódio
(/opini%C3%A3o/m%C3%A1rcio-
coimbra/o-discurso-de-
%C3%B3dio-
1.1420911)

(/opini%C3%A3o/m%C3%A1rcio-
coimbra/o-
discurso-de-
%C3%B3dio-
1.1420911)

Laura Medioli
(/opini%C3%A3o/laura
medioli/fimdeano
1.1420532)

Fim de ano
(/opini%C3%A3o/laura-
medioli/fim-de-ano-
1.1420532)

(/opini%C3%A3o/laura-
medioli/fim-de-
ano-
1.1420532)

Ricardo Corrêa
(/opini%C3%A3o/ricardo
corr%C3%AAa/n%C3%A3o
terepresenta1.1420285)

Não te representa
(/opini%C3%A3o/ricardo-
corr%C3%AAa/n%C3%A3o-
te-representa-
1.1420285)

(/opini%C3%A3o/ricardo-
corr%C3%AAa/n%C3%A3o-
te-representa-
1.1420285)

Eletronika
(/opini%C3%A3o/eletronika/selo
tropicaltwista
lan%C3%A7a
colet%C3%A2nea
s%C3%B3comprodutoras
brasileiras1.1420008)

Selo Tropical Twista
lança coletânea só com
produtoras brasileiras
(/opini%C3%A3o/eletronika/selo-
tropical-twista-
lan%C3%A7a-
colet%C3%A2nea-
s%C3%B3-com-
produtoras-brasileiras-
1.1420008)

(/opini%C3%A3o/eletronika/selo-
tropical-twista-
lan%C3%A7a-
colet%C3%A2nea-
s%C3%B3-com-
produtoras-
brasileiras-
1.1420008)

Roberto Andrés
(/opini%C3%A3o/roberto
andr%C3%A9s/caixapreta
cheiadefuros1.1417247)

Caixa-preta cheia de
furos
(/opini%C3%A3o/roberto-
andr%C3%A9s/caixa-
preta-cheia-de-furos-
1.1417247)

(/opini%C3%A3o/roberto-
andr%C3%A9s/caixa-
preta-cheia-de-
furos-
1.1417247)

Fernando Fabbrini
(/opini%C3%A3o/fernando
fabbrini/n%C3%A3ofoi
t%C3%A3oruimassim
1.1419168)

Não foi tão ruim assim
(/opini%C3%A3o/fernando-
fabbrini/n%C3%A3o-
foi-t%C3%A3o-ruim-
assim-1.1419168)

(/opini%C3%A3o/fernando-
fabbrini/n%C3%A3o-
foi-t%C3%A3o-
ruim-assim-
1.1419168)

Sylo Costa
(/opini%C3%A3o/sylo
costa/ser%C3%A1que
existesa%C3%ADda
1.1319548)

Será que existe saída?
(/opini%C3%A3o/sylo-
costa/ser%C3%A1-que-
existe-sa%C3%ADda-
1.1319548)

(/opini%C3%A3o/sylo-
costa/ser%C3%A1-
que-existe-
sa%C3%ADda-
1.1319548)

Todas as colunas (/cmlink/portalo
tempo/opinião/ultimas/Sites/emurillode

aragao)
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aragao)

MULTIMÍDIA HOME

(http://www.otempo.com.br/hotsites/belo
horizonte119anos)

(/tv/conhe%C3%A7awanderajones1.1411915)

(/tv/grupamostraquen%C3%A3oh%C3%A1
maisespa%C3%A7oparapreconceitono
futebol1.1404615)

(/tv/lardeidosasfazcampanhaparaarrecadar
presentesdenatal1.1407141)

(http://www.otempo.com.br/hotsites/ocupa%C3%A7%C3%A3o
nasescolas)

(http://www.otempo.com.br/hotsites/lamasem
fim)

Vídeos (/tv) | Fotos (/galeriadefotos) | Infográficos (/infograficos) | Especiais (/especiais)

Expediente (/expediente)
Quero anunciar
(http://www.otempo.com.br/midiakit)
Fale Conosco (/fale
conosco)
Trabalhe Conosco
(/trabalheconosco)
Clube do Assinante
(http://www.clubeotempo.com.br/)
Loja do Super
(http://www.lojadosuper.com.br)
Política de Privacidade
(/politicadeprivacidade)

CAPA (/)
Cidades (/cidades)
Brasil (/brasil)
Economia
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Mundo (/mundo)
Política (/politica)

SUPER FC (/superfc)
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Atlético
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Cruzeiro
(/superfc/cruzeiro)
Futebol
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Fórmula 1 (/superfc/f1)
Outros (/superfc/outros)

DIVERSÃO
Magazine
(/diversão/magazine)
TV Tudo
(/diversão/tvtudo)
Celebridades
(/diversão/celebridades)
Roteiros Culturais
(/diversão/roteiros
culturais)

INTERESSA
(/interessa)
Saúde e Ciência
(/interessa/saúdee
ciência)
Tecnologia e Games
(/interessa/tecnologiae
games)
Bizarrices
(/interessa/bizarrices)
Pandora
(/interessa/pandora)
Carro&Cia
(/interessa/carrocia)

JORNAIS
O Tempo Betim (/o
tempobetim)
O Tempo Contagem (/o
tempocontagem)
Super Notícia (/super
noticia)
Pampulha (/pampulha)

(http://www.ivcbrasil.org.br/certificadosAuditoriaWeb.asp)

Especial comemora os 119 anos
de Belo Horizonte

Conheça Wandera Jones
(/tv/conhe%C3%A7a-wandera-

Grupa mostra que não há espaço
para machismo no futebol

Lar de idosas faz campanha para
arrecadar presentes (/tv/lar-de-

Conheça o perfil dos estudantes
que ocupam as escolas de BH

Como vivem os atingidos pelo
rompimento da barragem um ano
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