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RESUMO

O presente estudo aborda a relação entre a empatia e as relações públicas a
partir das teorias da excelência e função política. Como problema da pesquisa
surge o questionamento: qual a relação e as possibilidades de convergências
entre a empatia e as relações públicas? A partir disso, o objetivo geral é refletir
acerca das possibilidades de convergência entre o objeto (a empatia) e as
relações públicas. A empatia é retratada partir das perspectivas filosóficas,
psicológicas e também da comunicação não-violenta. Com essas diferentes
percepções propõe-se identificar um conceito para o termo, além de constatar
quais práticas são necessárias para que ela se desenvolva. Com isso,
caracteriza-se como objetivo também relacionar os conceitos e práticas da
empatia com as teorias da excelência e função política. Parte-se do princípio que
a empatia é importante, porém há questões sobre a possível convergência entre
ela e as relações públicas. A metodologia utilizada é a revisão teórica que se
caracteriza pela seleção de obras relacionadas ao tema e posterior cruzamento
de ideias. Considerou-se como técnicas a pesquisa bibliográfica e documental,
já que entre os materiais designados constam outros tipos de materiais que não
possuem origem acadêmica. Para abordar a empatia, a dimensão filosófica
utiliza como principais autores: Hobbes (2003), Smith (1999), Coplan (2014) e
Krznaric (2015). O resultado dessa relação possibilita reconhecer aspectos da
natureza humana, assim como iniciar a jornada em busca da compreensão do
conceito de empatia. A perspectiva psicológica abrange noções da psicanálise e
o caminho para a compreensão empática, para tal os autores em destaque são:
Freud (1996; 1998; 2010), Jung (2011) e Rogers (1997; 2009). A comunicação
não-violenta surge como uma vertente surgida da percepção da abordagem
centrada na pessoa (ROGERS, 2009) e os ensinamentos de Gandhi (2009) de
forma a mostrar determinadas habilidades para promover relacionamentos mais
verdadeiros. As teorias de relações públicas escolhidas são: excelência e função
política. A teoria da excelência é proposta por Grunig (2011) a partir de uma
pesquisa realizada na área, com isso pôde identifica as práxis da atividade. A
função política surge de uma necessidade observada por Simões (1995; 2001;
2009) de aproximar o que estava sendo realizado no mercado com o ensino da
área. As relações propostas na análise possibilitaram identificar a empatia como
um processo de conexão que atua na imaginação, de forma a utilizar a
compreensão que se tem do outro sem realizar julgamentos. Também foram
identificadas dez práticas para ser empático, a fim de facilitar o desenvolvimento
da empatia em cada um. Esses aspectos são cruzados com as diretrizes da
teoria da excelência e teoria da função política, ambas ligadas a práxis das
relações públicas, de forma a reconhecer convergências como a necessidade de
transparência e a promoção do diálogo.
Palavras-chave: Comunicação não-violenta. Empatia. Função política.
Relações Públicas. Teoria da excelência.

7

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Seis hábitos para ser empático.....................................................

23

Figura 2 – Pensamento básico freudiano.......................................................

28

Figura 3 – Ciclo da CNV.................................................................................

40

Figura 4 – Recebendo mensagens negativas................................................

42

Figura 5 – Substituindo tenho de fazer por escolho fazer..............................

45

Figura 6 – Modelos de comunicação..............................................................

53

Figura 7 – Conceituação lógica dos públicos.................................................

55

Figura 8 – Divergências entre os programas de relações públicas................

57

Figura 9 – Entendimento da natureza humana I............................................

71

Figura 10 – Entendimento da natureza humana II.........................................

73

Figura 11 – Entendimento da natureza humana III........................................

74

Figura 12 – Entendimento do conceito de empatia I......................................

76

Figura 13 – Entendimento do conceito de empatia II.....................................

78

Figura 14 – Abordagem centrada na pessoa.................................................

80

Figura 15 – Práticas de empatia: Rogers x Rosenberg..................................

83

Figura 16 – 10 passos para a empatia...........................................................

86

Figura 17 – Convergências entre empatia e a teoria da excelência I............

89

Figura 18 – Convergências entre a empatia e a teoria da excelência II........

90

Figura 19 – Convergências entre a empatia e a teoria da excelência III.......

91

Figura 20 – Convergências entre a empatia e a teoria da excelência IV.......

92

Figura 21 – Convergências entre a empatia e a teoria da função política I...

94

Figura 22 – Convergências entre a empatia e a teoria da função política II..

95

Figura 23 – Convergências entre a empatia e a teoria da função política III.

96

Figura 24 – Convergências entre a empatia e a teoria da função política IV.

97

8

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Construindo um vocabulário para os sentimentos...............

41

Quadro 2 – Estratégias simétricas..........................................................

59

Quadro 3 – Constructos de relações públicas........................................

62

Quadro 4 – A evolução do entendimento da natureza humana..............

75

Quadro 5 – A evolução do conceito de empatia.....................................

78

Quadro 6 – Empatia na prática...............................................................

85

Quadro 7 – Afinidades entre a empatia e teoria da excelência...............

93

Quadro 8 – Similaridades entre a empatia e a teoria da função política.

98

9

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO..............................................................................................

10

2 EMPATIA: COLOCAR-SE NO LUGAR DO OUTRO...................................

17

2.1 DIMENSÃO FILOSÓFICA DA EMPATIA...................................................

19

2.2 DIMENSÃO PSICOLÓGICA DA EMPATIA...............................................

28

2.3 COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA............................................................

37

3 A GESTÃO ESTRATÉGICA DOS RELACIONAMENTOS..........................

48

3.1 SIMETRIA DAS RELAÇÕES PELA TEORIA DA EXCELÊNCIA ..............

49

3.2 A FUNÇÃO POLÍTICA DAS RELAÇÕES PÚBLICAS ..............................

61

4 REFLETINDO AS CONVERGÊNCIAS........................................................

71

4.1 LINHA DO TEMPO DO PENSAMENTO EMPÁTICO................................

71

4.2 A EMPATIA NA PRÁTICA.........................................................................

80

4.3 RECONHECENDO A EMPATIA NA TEORIA DA EXCELÊNCIA..............

88

4.4 CONCEITO E PRÁTICA DA EMPATIA NA FUNÇÃO POLÍTICA..............

94

5 CONSIDERAÇÕES......................................................................................

101

REFERÊNCIAS ..............................................................................................

102

10

1 INTRODUÇÃO
Na obra A República, Platão (2000)1 apresenta o mito da caverna, que
relata um diálogo entre Sócrates e Glauco. Consiste em uma alegoria, na qual
pessoas estão presas por correntes em uma caverna, de forma de não
conseguem se mexer. Por causa da posição em que se encontram, a visão que
possuem é apenas das imagens projetadas na parede da caverna a partir da luz
da fogueira e do movimento de pessoas, animais e carroças sua entrada. As
sombras são a única perspectiva que dispõem, sendo para eles a realidade.
Certo dia, um desses prisioneiros fica livre das correntes e sai da caverna
para explorar o mundo externo. Inicialmente ele tem algumas dificuldades para
enxergar e se locomover, pois desde criança estava preso. Após seus olhos se
acostumarem, percebe – ao ver as pessoas, animais, sol e outros objetos – que,
na caverna, via somente representações das imagens na parede e não a
verdade. Ele retorna para a caverna e fala para os outros prisioneiros o que
aconteceu após estar livre das correntes. Regressando para a caverna, seus
olhos demoram novamente a se acostumar com a escuridão, mas conta para os
outros prisioneiros o que vira do lado de fora. Os que permaneceram na caverna
não acreditaram nele, acharam que estava louco e que sair de lá o fez ver coisas
que não existem.
A interpretação do mito narrado acima pode adotar diversas perspectivas,
uma delas é referente ao conhecimento. A saída da caverna é uma metáfora
para a busca do conhecimento e o período passado fora da caverna é o
aprendizado. Ao fazer um paralelo com o ensino como é hoje, a entrada para a
faculdade pode ser vista como uma motivação para sair de uma das muitas
cavernas que as pessoas habitam ao longo da vida.
Nessa saída da caverna, proposta por uma graduação, são apresentados
diversos conceitos e teorias. Um dos termos citados na faculdade de relações
pública é a empatia e, apesar disso é tratada com uma definição superficial –
habilidade de se colocar no lugar do outro. Não há um estudo sobre a atuação
da empatia nas relações, de suas práticas ou como o uso dela pode influenciar
no relacionamento da organização com os públicos. Além disso, as relações

1

Edição atualizada da obra A Repúblicas de 514a-517c.
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públicas

apresentam

origens

multidisciplinares,

sendo

uma

união

de

perspectivas das áreas da psicologia, filosofia, administração, comunicação,
sociologia, entre outras – tendo estudos também a partir dessas abordagens,
mas sem retratar a empatia.
O tema da pesquisa é a empatia na práxis das relações públicas, tendo
como delimitação a perspectiva teórica da atividade. O problema, após a
identificação do conceito de empatia, se apresenta como: qual relação e
possíveis convergências podem ter as relações públicas com a empatia?
O objetivo geral desta pesquisa é refletir sobre as possibilidades de
convergência entre a empatia e as relações públicas. Para atingi-lo, faz-se
necessário identificar o conceito de empatia e optou-se pelas correntes teóricas
da filosofia e psicologia. Além disto, pretende estabelecer um entendimento do
conceito e prática da empatia à luz das teorias da excelência e da função política
– ambas componentes do arcabouço teórico da área de relações públicas.
O ponto de partida é a compreensão da importância da empatia no
cotidiano, porém existe a necessidade de entender de que forma a empatia está
ligada a atividade de relações públicas. Com o entendimento prévio das teorias
de relações públicas pressupõe-se que pode existir uma aproximação entre elas,
entendendo que empatia também pode ser compreendida como um
relacionamento.
Para a realização do estudo, que possui caráter qualitativo utiliza-se a
pesquisa bibliográfica. Consiste em um método que possibilita conhecer a
perspectiva de diversos autores acerca de determinado tema e, assim eleger os
documentos e obras pertinentes para o estudo (STUMPF, 2012). Nos casos de
temas pouco explorados, como a empatia nas relações públicas, é a partir das
hipóteses e interpretações dos autores selecionados que se da o estudo (LIMA;
MIOTO, 2007).
A pesquisa é não aleatória, pois está direcionada para que os objetivos
sejam atingidos - de esfera emissora, aborda a empatia através de três
perspectivas: filosófica, psicológica e da comunicação não-violenta (CNV)2. Além
disso, relaciona estes estudos com as relações públicas a partir das teorias da
excelência e função política. Por ter o objetivo de refletir sobre a possível relação

2

A comunicação não-violenta será abordada no texto pela abreviação CNV.
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da empatia com as teorias das Relações Públicas, pode-se dizer que a pesquisa
possui cunho intencional, pois deriva da escolha de relacionar a empatia com as
teorias da Excelência e Função Política (GIL, 2008).
Como técnicas são utilizadas – tanto para contextualizar a empatia quanto
para conceituar e exemplificar as teorias selecionadas – pesquisa bibliográfica e
documental. As duas são similares, segundo Gil (2008), porém o que as difere é
a natureza da fonte. Na pesquisa documental os materiais, em sua maioria, não
receberam um tratamento analítico, ou seja, podem ser vídeos, notícias,
workshops, entre outros. Todavia, a pesquisa bibliográfica volta-se para
materiais de cunho acadêmico, como livros, artigos, teses (GIL, 2008).
Para a organização da pesquisa, os capítulos foram divididos de forma
cronológica, da perspectiva mais antiga, a filosofia, para a mais nova, as teorias
de relações públicas. Esse método foi escolhido por ser percebido como uma
maneira mais didática para acomodar os conteúdos e facilitar a posterior análise.
Dessa forma, o primeiro capítulo do referencial teórico aborda os três aspectos
selecionados para a empatia: perspectiva filosófica, perspectiva psicológica e
comunicação não-violenta. Tais áreas foram escolhidas, por possuírem
perspectivas

distintas sobre o

tema e

assim, expectativa

de

atuar

complementando na identificação de um conceito. A escolha dos autores se deu
a partir da pesquisa bibliográfica e documental realizada. Eles foram
selecionados para realizar o recorte dos aspectos teóricos, de forma a contribuir
com ângulos convergentes ou contrapontos necessários para a identificação dos
conceitos.
Antes de abordar as perspectivas é mostrada uma visão introdutória
acerca das relações humanas, para tal utiliza-se o sociólogo Giddens (2012).
Essa percepção torna-se necessária ao entender que a empatia acontece a partir
dos relacionamentos entre as pessoas, independente do grau de intimidade. A
perspectiva filosófica busca contextualizar a empatia a partir de utilização de
autores como Hobbes (2003), por trazer entendimento sobre a natureza humana,
e Smith (1999) por ter sido o primeiro a dar significado para o termo empatia.
Para complementar e mostrar contrapontos aos filósofos citados anteriormente:
Freud (2010; 2014) e Darwin (KRZNARIC, 2015). Ambos retomam pensamentos
difundidos por Hobbes, já que reafirmam o homem como um ser egoísta. A visão
de ambos é importante para o estudo, já que suas obras são referências e seus
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estudos influenciaram outros autores em suas pesquisas. Apesar disso de
acreditar na seleção natural, Darwin, em obras posteriores, acaba percebendo
que a colaboração também é um fator para a evolução da espécie. O filósofo
Deleuze (2010) é utilizado para abordar sobre a dinâmica dos conceitos.
Para trazer conceitos e práticas mais atuais da empatia, foram
selecionados os filósofos Coplan (2014) e Krznaric (2015). Ao retomar a
imaginação como campo onde ocorre o processo empático, Coplan (2014)
resgata o conceito de Smith (1999). No pensamento de Krznaric (2015) a
empatia não só faz bem para as pessoas, mas as torna melhores. Além disso, o
autor considera a empatia um fator de transformação social. O que atua em
harmonia com o pensamento que Arendt (2007) possui sobre o conceito de
política, a qual entende que os homens se organizam e decidem suas atividades
em função de conseguirem viver juntos.
Outros autores são utilizados para complementar o pensamento de
Krznaric (2015) quando ele apresenta os aspectos da empatia, Gladwell (2016)
aborda a questão dos estereótipos que podem estar tão impregnados no
inconsciente que vão contra os valores individuais. A distância, outra das
barreiras da empatia, possui o ponto de vista de Singer (2006), O qual acredita
que não deveria influenciar nos sentimentos. A ideia de conexão é reforçada
pelos ensinamentos de Gandhi (2009), pois ele buscava reconhecer a
humanidade das outras pessoas, inclusive dos seus inimigos. A concepção de
escuta ativa é abordada por Rosenberg (2006), quando na CNV aborda que mais
de um sentido, além da audição, pode ser utilizado para ouvir. O outro precisa
ter a certeza que está sendo ouvido.
A visão psicológica foi abordada a partir de três autores principais: Freud
(2010; 1998), Jung (2011a; 2011b) e Rogers (1977; 2009). A contribuição de
Freud para o conhecimento do homem foi tão importante que diversos autores o
utilizam como fonte, dessa forma, percebeu-se a necessidade de contextualizar
sua concepção. Além de utilizar as obras do próprio Freud, a pesquisa incluiu
autores que comentam e sintetizam os aspectos da psicanálise estudados por
ele. A abordagem utilizada por Nasio (1995) ajudou a mostrar o princípio dos
estudos de Freud, já que explica como estava organizado o pensamento do
psicanalista. Ao trazer sua perspectiva, Jorge (2005) já passa a abordar o
processo de transferência, assim como Lopes (2011) e Barata, Ramos J.A e
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Ramos S. (2015), que além disso comentam sobre a descoberta do inconsciente
– fato que ocasionou o início da psicanálise.
Assim como Ferenczi (2011), Jung (2011a; 2011b) foi um dos primeiros a
perceber a importância da utilização da empatia com os pacientes. A visão de
Jung é vista no enfoque de Pereira (2014) ao trazer o entendimento dele sobre
a transferência e também da contratransferência. Porém, foi Rogers (2009)
quem a colocou como centro de sua abordagem e, consequentemente trazendo
o conceito de compreensão empática. Abordagem que Moreira (2010),
Fontgalland e Moreira (2012) e Moreira e Torres (2013) explicam em suas
interpretações. Ressalta Bozarth (2003) que Rogers passou a desenvolver um
interesse em compreender o ser humano, sem que fossem realizados
julgamentos.
O pensamento de Rogers (2009) estimulou Rosenberg (2006), também
psicólogo, a pesquisar sobre a não-violência, em que ele aborda métodos de
linguagem e comunicação que visam evitar e resolver conflitos. Todavia, a CNV
também teve influência dos ensinamentos de Gandhi (2009), já que este viveu
sob as diretrizes da não-violência. As considerações de Gandhi (2009) também
são levantadas na parte destinada à filosofia e na psicologia. As vertentes do
pensamento de Gandhi também são levantadas por Gardner (1996) e Ribeiro
(2004). A CNV é estudada e praticada por muitas pessoas, no entanto, quando
se fala no assunto surge o nome de Dominic Barter (2016; 2017), que trabalhou
junto com Rosenberg por algum tempo. Atualmente, Barter ministra cursos e
palestras sobre a CNV de forma colaborativa. Também Feitosa-Santana aborda
aspectos da não-violência seguindo estudos da neurociência.
Para as relações públicas foi selecionado um termo, já que ambas teorias
escolhidas abordam a união da teoria com a prática. A práxis não é utilizada
como um sinônimo de prática, Vazquez (1977) entende que não se pode separar
teoria e a prática. Assim, a práxis é a união de ambas considerando que existem
transformações, de teoria e prática, de acordo com a necessidade e o contexto.
O autor a divide em diferentes níveis: práxis criadora, reiterativa, espontânea e
reflexiva. A primeira cria novas soluções a partir da necessidade, de forma que
não utiliza modelos prévios, todavia serve de modelo para a reiterativa. Esta
utiliza-se da práxis criadora e de modelos pré-existentes, os quais ajusta para a
resolução das situações. A espontânea é aquela onde o nível de consciência na
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atividade é apenas o necessário para poder fazê-la. O elevado grau de
consciência que possui a práxis reflexiva resulta em motivar uma reflexão do que
está sendo feito, tendo, dessa forma o poder de transformar.
Nas relações públicas observa-se a práxis reflexiva, já que as teorias
utilizadas envolvem uma reflexão acerca da atividade de relações públicas e a
função dela dentro das organizações. Essa reflexão é realizada pelos autores da
área, pois percebem a necessidade de mudanças na teoria, pois o contexto do
mercado e das relações entre públicos e organizações também se alteram. A
práxis reflexiva oportuniza que essas ponderações não fiquem apenas em um
dos campos, teórico e prático, e se tornem inerentes um ao outro.
Além da necessidade de abordar a práxis, percebeu-se que as relações
públicas demandam conhecer também seu contexto histórico. Para tal, Kunsch
(2009) mostra as duas vertentes iniciais da área, assim como as circunstâncias
de início no Brasil e seus autores de maior representatividade.
A escolha das teorias de relações públicas e, consequentemente dos
autores, se deu a partir da premissa de possíveis convergências com a empatia.
A teoria da excelência, resultado dos estudos de Grunig (2011), traz a percepção
através de quatro modelos – agência de imprensa ou divulgação, informação
pública, assimétrico de duas vias e simétrico de duas vias – que representavam
a prática naquele contexto e são utilizados ainda hoje, pois encaixam-se em
determinados tipos de situação. O autor utiliza o paradigma sistêmico para dar
base para sua teoria, para tal, utiliza-se Luhmann (2009), cuja percepção é que
as diferenças entre as pessoas são o fator para que existam os grupos. Com o
intuito de complementar a diferença entre comunicação e informação utiliza-se
a noção de Wolton (2011), que demonstra que a comunicação é mais complexa.
Para contextualizar as relações públicas nas organizações, a pesquisa recorre
aos estudos realizados por Kunsch (2003), tanto na teoria da excelência, quanto
na função política.
Também há concepções de autores que utilizaram a teoria da excelência
como base para abordar outros prismas, tal como França (2011) na conceituação
lógica dos públicos e Ferrari (2009) na concepção de cultura organizacional e
posterior estudo sobre as relações públicas internacionais.
Ao perceber que era necessário aproximar as práticas realizadas no
mercado com as teorias e pesquisas desenvolvidas no meio acadêmico, Simões
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(1995; 2001; 2009) formulou a função política. Para auxiliar no entendimento de
política utiliza-se a ótica de Arendt (1994; 2002), que a vê como algo necessário
para que os homens possam viver em sociedade. E para complementar a visão
de poder é utilizada a percepção de Foucault (2015), o qual enxerga o poder em
todas as relações. Além disso, há autores que utilizaram a teoria da função
política como base para suas percepções, como Moura (2009) que passou a
seguir uma vertente que prioriza a percepção sobre o ensino da área e Roig
(2009) que aborda a influência do poder entre os públicos.
Dessa forma, propõe-se uma reflexão das possibilidades de convergência
da empatia com as Relações Públicas, a partir da identificação de seu conceito
e prática nas abordagens psicológica e filosófica. A análise foi realizada a partir
de uma revisão bibliográfica (BENETTI, 2017), cuja metodologia envolve:
identificação, caracterização e a contribuição da obra para o estudo. Envolve a
escolha das obras e teorias, destaque do tema central, verificando se o objetivo
proposto corresponde ao tema.
A análise foi dividida em quatro partes: linha do tempo do pensamento
empático, a empatia na prática, reconhecendo a empatia na teoria da excelência
e teoria da função política e a empatia. Para a realização dos cruzamentos foram
identificados os principais termos utilizados em cada pensamento, e estes
entendidos e utilizados para assimilar as convergências. A linha do tempo
abrange a percepção da natureza humana e a evolução do conceito de empatia
utilizando os autores das perspectivas psicológica, filosófica e CNV. O
subcapítulo de análise empatia na prática também aborda as três visões, porém
o foco está nas técnicas e métodos sugeridos pelos autores.
Tendo identificado o conceito de empatia e conhecido as práticas
sugeridas pelos autores, é feito o primeiro cruzamento as relações públicas a
partir da teoria da excelência. No último subcapítulo da discussão as percepções
de empatia com os constructos apresentados por Simões (1995; 2001; 2009) na
função política. Além disso, realiza-se uma análise das convergências entre
todas as perspectivas.
A pesquisa propõe estabelecer a relação com um estudo teórico entre a
empatia e as relações públicas através da práxis realizada na atividade. Para
que se possa demonstrar quais as possibilidades de utilização da empatia como
estratégia de relações públicas.
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2. EMPATIA: COLOCAR-SE NO LUGAR DO OUTRO
O capítulo aborda os diferentes aspectos da empatia a partir das
perspectivas psicológica e filosófica, além de expor a comunicação não-violenta.
Dessa forma, é proposto um estudo das possibilidades de convergências e
divergências entre os aspectos selecionados.
Segundo o dicionário Priberam3 a empatia é uma “forma de identificação
intelectual ou afetiva com uma pessoa, uma ideia ou uma coisa”. O Dicio4 traz
uma conceituação mais abrangente, na qual entende como “ação de se colocar
no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria
ou agiria nas mesmas circunstâncias” ou ainda “aptidão para se identificar com
o outro sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo como
ele aprende etc.”. Mesmo em dicionários não há um conceito bem definido, eles
acabam por abordar percepções diferentes.
De acordo com o pensamento de Giddens (2012), a sociologia traz a ideia
de que as ações das pessoas são influenciadas pelo contexto e por outros
fatores de comportamento, pois refletem questões mais amplas do ser humano.
Há alguns comportamentos sociais – como olhar alguém nos olhos – que são
comuns para certos tipos de relação, como as mais íntimas; porém, com
estranhos e desconhecidos, é difícil manter a mesma relação.
Quando uma pessoa olha fixamente para outra, permitindo que seu
rosto expresse abertamente uma determinada emoção, isso
normalmente se dá com um(a) namorado(a), um familiar ou um amigo
íntimo. Os estranhos ou conhecidos eventuais, encontrados na rua, no
trabalho ou numa festa, praticamente jamais retêm o olhar da outra
pessoa desse modo. Isso seria considera uma indicação de intenções
hostis [...] (GIDDENS, 2012, p.187)

Relacionar-se é algo complexo, pois implica sempre mais de uma pessoa,
sendo elas intrinsecamente diferentes. Na percepção de Giddens (2012), mesmo
as pessoas dentro de relações mais íntimas podem achar estranhas algumas
atitudes, como olhar nos olhos enquanto conversam. Entretanto, “[...] se
nenhuma das duas partes retém o olhar da outra, ambas podem ser

Empatia. Dicionário Priberam. Disponível em: <https://www.priberam.pt/dlpo/empatia> Acesso
em 16 nov. 2017.
4 Empatia. Dicio. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/empatia/> Acesso em 16 nov. 2017.
3
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consideradas evasivas, inconstantes ou estranhas [...] (GIDDENS, 2012, p.187).
As pessoas sentem-se mais confortáveis se há repetições de comportamento,
ou seja, se já viveram uma situação igual ou parecida em algum momento. Dessa
forma, apesar de todas as tecnologias e possibilidades, o contato direto continua
sendo bastante valorizado.
O estudo inicia com a visão filosófica, que traz ideias de pensadores
clássicos, como Thomas Hobbes e Adam Smith, que abordam a natureza
humana de formas distintas. É necessária essa contextualização, pois foi Smith
(1999) quem primeiro trouxe um conceito para a empatia: trocar de lugar com o
sofredor na imaginação. Na abordagem filosófica, Deleuze (2010) mostra que os
conceitos são dinâmicos e não tendem a permanecer inertes. Dentro de novos
contextos eles podem se modificar de acordo com a necessidade, sendo o
conceito de empatia um desses exemplos. Para Krznaric (2015), todos os seres
humanos são programados para serem empáticos. Além de fazer com que as
pessoas sejam melhores, a empatia faz bem a elas e ajuda a moldar suas visões
éticas e morais. Dessa forma, o filósofo percebe a empatia como um fator que
contribui para a transformação social.
O entendimento psicológico necessita ser considerado, para o qual trazse fragmentos das obras de Freud, Jung e Rogers. É necessário iniciar a
compreensão com a psicanálise, pois, já através do olhar freudiano, a empatia
se mostrava de forma tímida, por seu posicionamento sobre a transferência.
Quem passou a aprofundar essa interpretação foram seus discípulos. Entre eles
destaca-se Jung, que, em sua obra, já trazia traços de evolução quanto à
importância da empatia nas terapias. Dentre todos, Rogers foi quem deu
destaque para a empatia, já que elaborou o conceito de compreensão empática
como um amadurecimento de seus estudos a partir das suas experiências com
pacientes.
A partir das percepções de Gandhi e Rogers, Rosenberg (2006) traz a
abordagem da comunicação não-violenta, ressaltando detalhes que podem fazer
a diferença nos relacionamentos. Com isso, apresenta algumas práticas que
podem ser adotadas tanto nos relacionamentos pessoais quanto nos
profissionais. Para Rosenberg (2006), a dificuldade não está em elencar quais
devem ser as mudanças para se tornar mais empático e ter maior facilidade nos
relacionamentos: está em conseguir colocá-las em prática.
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Ao utilizar as abordagens filosófica, psicológica e da CNV para conceituar
a empatia, percebe-se algumas convergências. Mesmo que não se utilize os
mesmos termos, é possível identificar que o entendimento das relações
empáticas é compatível. Como resultado dessas relações, a empatia pode ser
vista como um esforço coletivo, que traz a ideia de transformação social, seja no
âmbito individual ou interpessoal.
2.1 DIMENSÃO FILOSÓFICA DA EMPATIA
Sendo a filosofia a ciência responsável por criar e discutir conceitos de
forma contínua (DELEUZE, 2010), para abordar a empatia sob esse prisma é
necessário revisitar as origens do termo e entender seus pensadores e
contextos, tendo como alicerce as obras de filósofos como Hobbes e Smith, que
estudaram a natureza humana, e realizando um paralelo dos contextos para
chegar aos dias atuais, onde há um cenário crescente de empatia (KRZNARIC,
2015).
A partir de um contexto de guerra civil inglesa, Hobbes5 (2003) abordou
na obra Leviatã a natureza humana e o Estado. Neste período ocorria uma
transição de modelo de governo: da monarquia para um governo político com
caráter republicano. Sendo assim, o filósofo entende que o homem apenas se
reúne em grupos ou se relaciona com outros a partir do interesse pessoal, pois
não possui instinto gregário (inclinação a juntar-se em grupos). Além disso,
acredita que o homem é naturalmente egoísta e tende a ser agressivo com os
outros. Por consequência, se por algum motivo a humanidade fosse deixada sem
algum tipo de organização de governo, o cenário seria de guerra total.
A teoria de Hobbes (2003) teria se confirmado com o pensamento descrito
na obra de Darwin, onde se entendia que a competição, e não a cooperação, era
o fator de força evolucionária da espécie. Todavia, ao analisar a teoria
darwiniana (KRZNARIC, 2015), percebe-se que a lei de sobrevivência do mais
forte não é exatamente real. A maioria das espécies de animais vive em bandos
e sob uma organização de cooperação e compartilhamento, em que cada um
tem o seu papel.

5

Edição atualizada da obra clássica O Leviatã, de 1651.
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Mesmo após dois séculos, Freud (2010) mantinha alguns pensamentos
em convergência aos de Hobbes sobre o instinto que o homem possui para a
agressão e para viver em função de suas paixões. Para ilustrá-los, o psicanalista
utilizava o termo pulsão. Além disso, ambos concordavam que a sociedade e o
Estado serviam como um recurso para satisfazer, até determinado limite, seus
desejos. Ao contrário de Hobbes, Freud (2014) acreditava que o homem possui
o instinto de se reunir em grupos.
No século XVIII, Smith6 (1999) reconhece o homem como um ser social,
que vive em sociedade e traz os conceitos de justiça comutativa e beneficência.
Para o filósofo escocês, beneficência é quando alguém desempenha atividades
que causam bem aos outros sem esperar que haja algo em troca. Já a justiça
comutativa é entendida como o conjunto de normas sociais e informais que,
somadas às regras e leis formais, protege os diretos dos indivíduos e traz as
condições necessárias para que o homem viva em sociedade. Ao diferenciar os
dois conceitos, Smith (1999) salienta que a ausência de justiça comutativa
equivale a uma sociedade injusta. Uma sociedade na qual não há benevolência
não é agradável de se viver, mas não necessariamente é injusta.
Para que o homem atue de forma simpática e de acordo com as normas
sociais, Smith (1999) utiliza a metáfora psicológica do “espectador”. Este
espectador é visto como um ser que atua no inconsciente de cada um,
observando comportamentos, ações (dos outros e de si próprio) e julgando-as
de acordo com o seu entendimento do que é apropriado. O filósofo defende que
as pessoas tomam as decisões de acordo com interesses pessoais. Nisso, ele
inclui sua percepção de simpatia, empatia e do sentimento de companheirismo
em relação a quem realiza pequenos gestos que mostram o quanto se importam
com algo.
O conceito de empatia utilizado por Smith (1999) atua como um
complemento ao de simpatia. Esta última é a combinação da empatia –
entendida como uma conexão ou, ainda, como trocar de lugar com o sofredor,
na imaginação – com o julgamento e avaliação do comportamento de outros
indivíduos (espectador).

6

Edição atualizada obra clássica A teoria dos Sentimentos Moraes, de 1759.
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A filosofia é uma ciência de criação contínua de conceitos, explica
Deleuze (2010). Uma das consequências é que os conceitos não são estáticos:
eles podem (e devem) tomar outras formas de acordo com um contexto
revitalizado. Realizando um contraponto mais atual sobre a empatia, Coplan
(2014) traz a seguinte definição:
Na minha proposta de conceituação, empatia é um processo
imaginativo complexo no qual um observador simula estados
psicológicos situados em outra pessoa, enquanto mantém clara
diferenciação eu-outro. Dizer que empatia é ‘complexa’, é dizer que ela
é ao mesmo tempo um processo cognitivo e afetivo. Dizer que a
empatia é ‘imaginativa’ é dizer que se trata de representação de
estados de outra pessoa e são ativados por, mas não diretamente
acessíveis, pela percepção do observador. E dizer que a empatia é
uma simulação, é dizer que o observador replica ou reconstrói
experiências do outro, enquanto mantém claro senso de diferenciação
eu-outro (COPLAN, 2014, p.5-6, tradução nossa).7

A conceituação acima se mostra mais complexa do que a exposta por
Smith (1999) e traz outros pontos a serem abordados, tais como a diferenciação
eu-outro. Essa separação é necessária, pois apesar do “eu” estar realizando um
esforço para entender o “outro”, são duas pessoas diferentes; portanto, haverá
diferenças. Outro ponto importante a ser destacado é que a empatia é vista por
Coplan (2014) como um processo imaginativo, ou seja, um processo que
acontece apenas na imaginação, como uma simulação. Uma pessoa só pode
imaginar, a partir do contexto e das informações que possui, o que o outro
passou. Com a atualização do contexto e as consequentes críticas aos
pensamentos anteriores, pode-se remodelar o conceito ao colocar situações que
não existiam (ou não estavam em evidência) quando o filósofo anterior elaborou
a explicação do termo. A filosofia seria “[...] o ponto singular onde o conceito e a
criação se remetem um ao outro” (DELEUZE, 2010, p.18).
Entendendo a empatia pela perspectiva de Krznaric (2015, p.10) como um
ideal ou “[...] a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação,

Under my proposed conceptualization, empathy is a complex imaginative process in which an
observer simulates another person’s situated psychological states while maintaining clear selfother differentiation. To say that empathy is ‘complex’ is to say that is simultaneously a cognitive
and affective process. To say that empathy is ‘imaginative’ is to say that it involves the
representation of a target’s states that are activated by, but not directly accessible through, the
observer’s perception. And to say that empathy is a ‘simulation’ is to say that the observer
replicates or reconstructs the target’s experiences, while maintaining a clear sense of self-other
differentiation (COPLAN, 2011, p.5-6).
7
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compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão
para guiar as próprias ações”, o filósofo também atualiza o conceito de empatia
conforme o contexto atual, como “[...] uma emoção vaga, agradável. Muitos a
equiparam à bondade e sensibilidade emocional e à atitude afetuosa e atenciosa
para com os outros” (KRZNARIC, 2015, p.9).
O que pode trazer discernimento quanto aos outros sentimentos é o fato
de que a empatia procura uma tentativa de assimilar as emoções e o ponto de
vista do outro. É necessário distingui-la de outros sentimentos, como compaixão,
piedade, sentimento de pesar e, inclusive, da conhecida máxima da regra de
ouro – faça para os outros o que gostaria que fizessem por você. As pessoas
não são iguais, portanto, possuem gostos e atitudes diferentes, dessa forma a
regra de ouro não se encaixa no sentido de deixar o indivíduo mais empático,
salienta Krznaric (2015).
O pensamento freudiano, no qual tudo se volta para o eu, tornou as
pessoas mais egoístas (KRZNARIC, 2015), mas não trouxe a prometida
felicidade ou realização. No último século, as pessoas têm feito terapias
procurando dentro de si um sentido para a conexão humana, quando, segundo
o autor, deveriam estar procurando no outro.
Por isso o século XXI precisa ser diferente. Em vez de introspecção,
deveríamos criar a Era da Outrospecção, na qual encontramos um
melhor equilíbrio entre olhar para dentro e olhar para fora. Por
“outrospecção” entendo a ideia de descobrir quem somos e como
devemos viver saindo de nós mesmos e explorando as vidas e
perspectivas de outras pessoas (KRZNARIC, 2015, p.23).

Nota-se que Krznaric (2015) coloca a outrospecção não como a ideia de
que as pessoas devem só pensar nas outras, mas sim como um equilíbrio entre
pensar em si e no outro. É preciso conhecer a si mesmo para poder conhecer o
outro, mas isso pode ser feito em conjunto, pois é possível se enxergar no outro.
Para isso, o autor elenca seis hábitos que considera que uma pessoa empática
deve ter, conforme mostra a figura abaixo:
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Figura 1 - Seis hábitos para ser empático
Acione seu
cérebro
empático

Dê um
salto
imaginativo

Busque
aventuras
experienciais

Pratique a
arte da
conversação

Viaje em
sua poltrona

Inspire
uma
revolução

Fonte: Elaborado pela autora com base em KRZNARIC (2015).

Os seis hábitos são guias facilitadores para tornar uma pessoa mais
empática. Dizer que precisamos acionar o cérebro empático significa que
necessitam “mudar nossas estruturas mentais para reconhecer que a empatia
está no cerne da natureza humana e pode ser expandida ao longo de nossas
vidas” (KRZNARIC, 2015, p.15).
É comum dizer que é da natureza humana o egoísmo e a agressão, tendo
em vista as obras de Darwin, Hobbes e Freud, enquanto atos de gentileza são
vistos como exceção. Para acionar o cérebro empático, o pensamento deve
mudar, já que “se continuarmos dizendo que somos pouco mais do que criaturas
egoístas, temos uma chance exígua de nos tornarmos algum dia diferentes disso
[...]” (KRZNARIC, 2015, p.32).
Há uma divisão das perspectivas da empatia, segundo Krznaric (2015),
caracterizada como cognitiva e afetiva. A perspectiva cognitiva se desenvolve
ainda na primeira infância, quando a criança consegue distinguir que ela e o
outro são pessoas diferentes, sendo capaz de enxergar o mundo do ponto de
vista do outro. O aspecto afetivo está mais ligado a “[...] compartilhar ou espelhar
suas emoções” (KRZNARIC, 2015, p.41). Essa diferenciação é apenas teórica,
pois na prática é comum que ambas sejam realizadas ao mesmo tempo.
Um fator que ajuda a acionar o cérebro empático é prestar atenção às
próprias ações e às ações empáticas dos outros. Reconhecer a empatia em si e
no outro auxilia a desenvolvê-la e entender em quais contextos é mais comum
ser empático (KZRNARIC, 2015).
O salto imaginativo se refere a “Fazer um esforço consciente para colocarse no lugar de outras pessoas – inclusive dos nossos ‘inimigos’ – para
reconhecer sua humanidade, individualidade e perspectivas” (KRZNARIC, 2015,
p.15). Para tal, é necessário conhecer e saber como se desviar das barreiras da
empatia, como o preconceito, a autoridade, a distância e a negação.
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Há uma tendência de identificar estereótipos nas pessoas a partir de um
juízo pré-concebido – preconceitos – baseados nas primeiras impressões. Ao
fazer associações banais sem conhecer o outro (KRZNARIC, 2015), são
atribuídos rótulos para as pessoas, o que acaba colocando de lado a
individualidade e dificulta o reconhecimento da humanidade de cada um. O
resultado é que “[...] nos enganamos com grande frequência em nossos
julgamentos” (KRZNARIC, 2015, p.66). Esse instinto de percepção dos
estereótipos cria uma barreira anulando a individualidade e é parte de
suposições herdadas do meio social e cultural. Por estar em um nível
inconsciente, esse instinto pode emitir atitudes que vão de encontro aos valores
conscientes (GLADWELL, 2016).
Outro fator que está ligado ao inconsciente é a tendência que as pessoas
possuem de obedecer a ordens e autoridade. Essa inclinação é resultado do
aprendizado que inicia na infância, e trata a importância de obedecer à lei
(KRZNARIC, 2015). Apesar disso, em pessoas empáticas, identifica-se a
possibilidade de desafiar a autoridade, quando necessário, avaliando o contexto.
A terceira barreira é a distância, pois ela reduz a possibilidade de
conhecer o outro. É mais fácil ter empatia com pessoas mais próximas, como
familiares e amigos/conhecidos mais íntimos (KRZNARIC, 2015). Segundo
Singer (2006), a distância não poderia ser um fator que afeta os julgamentos
morais de cada um. As pessoas deveriam ser empáticas umas com as outras,
pois todos possuem pelo menos uma coisa em comum: são seres humanos.
Experiências em comum também podem facilitar o processo da empatia,
já que a pessoa acaba por se identificar com o outro, com suas dificuldades e
alegrias. Outros fatores são raça, religião e grau de instrução, que também – por
trazerem alguns pontos de identificação – auxiliam na empatia. As pessoas que
possuem um nível alto de empatia são assim, pois atraem os “estranhos” para o
seu círculo de interesse (KRZNARIC, 2015).
A última barreira citada por Krznaric (2015) é a negação que as pessoas
utilizam para se proteger da culpa. Dessa forma, em casos como catástrofes
naturais, a negação é retratada como uma forma de, mesmo sentindo pesar pelo
ocorrido, dar desculpas para não precisar fazer nada a respeito.
Para que exista empatia deve haver uma conexão, e conseguir ter uma
identificação com as experiências do outro é uma das formas de consegui-la.
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Assim, é possível reconhecer o outro como ser humano. No seu entendimento
de construir uma cultura de paz e tolerância, Gandhi (2009) conseguia empatizar
com seus inimigos. Para tal, ele procurava reconhecer a humanidade de cada
pessoa, suas motivações e valores.
O terceiro hábito de uma pessoa empática visa “explorar vidas e culturas
diferentes das nossas por meio de imersão direta, viagem empática e
cooperação social” (KRZNARIC, 2015, p.15). Um exemplo para a imersão pode
ser a dramaturgia, na qual atores buscam vivenciar experiências que seus
personagens viveriam através de exemplos de pessoas que vivem naquela
situação. Já a cooperação pode ser percebida quando, em casos de desastres,
as pessoas tendem a se organizar em grupos para facilitar a comunicação e
ajudar. Porém, é comum que seja veiculado nas mídias (KRZNARIC, 2015) a
desordem e a bagunça, quando nem sempre é o que realmente ocorre. Pode-se
comparar o aprendizado da empatia ao de alguma língua estrangeira: mesmo
lendo livros e revisando conteúdos, é apenas praticando que a pessoa realmente
aprende. Eis o terceiro hábito: as aventuras experienciais.
Ao “incentivar a curiosidade por estranhos e a escuta radical e tirar nossas
máscaras emocionais” (KRZNARIC, 2015, p.15), as pessoas praticam o quarto
hábito: a arte da conversação. Conseguir dialogar com o outro é um ponto
determinante na empatia, pois, ao fazer isso, um indivíduo pode se conectar com
o outro. Entender cada um como alguém singular, que possui suas experiências,
é a porta de entrada para a empatia. Tendo curiosidade pela perspectiva do outro
é possível enxergar algo além do convencional.
Para que se possa entender o outro e se conectar a ele, é necessário
estimular a escuta radical (KRZNARIC, 2015). O filósofo utiliza a comunicação
não-violenta para exemplificar esse tipo de escuta. A escuta radical ou ativa
(ROSENBERG, 2006) é uma forma de ouvir na qual todos os sentidos estão
voltados para a pessoa que está falando. Assim sendo, ele entende que, para
ouvir de verdade, não se usa apenas a audição, mas também pode-se mesclar
com outros sentidos, como tato e visão. O emissor – indivíduo que está falando
– precisa sentir que está sendo ouvido. Desse modo, o ouvinte pode utilizar a
paráfrase e deve estar totalmente envolvido naquele momento, demonstrando
para a pessoa que está falando.
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O quinto hábito, “viaje em sua poltrona”, exemplifica a arte como uma
forma de visualizar a empatia de maneira até instantânea, como ocorre ao ver
uma fotografia. As fotografias (ou pinturas) trazem uma conexão imediata, onde
o artista consegue, em apenas uma imagem ou uma exposição, mostrar a
humanidade do outro, podendo ter apelo emocional. Através de diferentes
formas, “transportamo-nos para as mentes de outras pessoas com a ajuda da
arte, da literatura, do cinema e das redes sociais na internet” (KRZNARIC, 2015,
p.15).
Um filme ou uma peça de teatro pode proporcionar o entendimento de
outras percepções em contextos históricos. Um exemplo é o filme A lista de
Schindler8, que mostra um empresário, membro do partido nazista, que ajudava
judeus a saírem da Alemanha na época do holocausto. Na literatura (KRZNARIC,
2015) é possível perceber o conceito de imaginação empática, pois o autor, por
meio das palavras, traz a percepção do personagem, suas vitórias, sua dor.
Dessa forma, o leitor consegue se identificar ao ler a narrativa e perceber pontos
em comum.
O avanço da internet e das mídias online trouxe uma possibilidade de
conexão imediata com várias pessoas de diversas culturas (KRZNARIC, 2015).
Alguns aplicativos e sites têm como objetivo aproximar pessoas que possuem
interesses comuns, embora Krznaric (2015, p.182) afirme que “[...] nossos
encontros empáticos mais estimulantes muitas vezes acontecem quando
conhecemos pessoas extremamente diferentes de nós”. Da mesma forma, redes
como o Facebook tendem a categorizar os usuários para reconhecer traços em
comum. Tal ação retira parte da singularidade individual e tem propensão a
resultar em vínculos fracos, sem a conexão de que a empatia necessita.
No mundo virtual, as pessoas potencializam suas qualidades e, com a “[...]
possibilidade de anonimato, elas [...] se sentem autorizadas a se envolver em
comportamento antissocial” (KRZNARIC, 2015, p.187). Comentários que as
pessoas, em geral, não fariam na frente do outro, são facilmente expressos nas
redes sociais. Nem todos possuem esta atitude: também é possível perceber
atos de empatia. Um exemplo são as pessoas que usam as redes sociais como
“[...] uma forma de expressar uma identidade sem medo ou preconceito [...]”

8

Título original Schindler’s List, 1993 baseado no livro homônimo de 1982.
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(KRZNARIC, 2015, p.186). Para utilizar esse meio de forma empática é essencial
entendê-lo como uma forma de conhecer perspectivas diferentes. Dessa forma,
ajuda “[...] imaginar todos aqueles mundos ocultos que nos são inalcançáveis em
nossa vida cotidiana” (KRZNARIC, 2015, p.191).
O sexto e último hábito está envolvido com o entendimento de empatia
como fator para a transformação social: “gerar empatia numa escala de massa
para promover mudança social e estender nossas habilidades empáticas para
abraçar a natureza” (KRZNARIC, 2015, p.15). Seja a luta contra a discriminação
e preconceito ou a favor da igualdade social, “todas as atividades humanas são
condicionadas pelo fato de que os homens vivem juntos [...]” (ARENDT, 2007,
p.31). As pessoas que têm objetivos em comum percebem o potencial que a
empatia possui para atuar como fator de modificação social.
Existe, contudo, o lado ruim da empatia, aquele utilizado inclusive para
manipulação (KRZNARIC, 2015). Nesses casos a percepção cognitiva serve
para compreender o outro, mas não há preocupação ou vontade de
compartilhamento afetivo. Dessa forma, uma pessoa pode se aproveitar da
empatia para tirar vantagem de outro indivíduo. Pode-se usar como exemplo um
político que, durante sua campanha, conversa de perto com os eleitores e monta
seus projetos de acordo com a necessidade da população. Após eleito, não faz
questão de ter um canal aberto com os eleitores e esquece os projetos citados
durante a campanha. Utilizou a empatia no momento de pedir o voto e ouvir o
eleitor; mas, quando poderia colocar em prática, não o fez. Este exemplo atende
à ideia de que empatia é o esforço de permitir estabelecer uma conexão com o
outro indivíduo, entendendo suas necessidades e anseios. O que muda é a
escolha de atitude após o estabelecimento dessa conexão.
Ao conhecer a visão filosófica, percebe-se que há compreensões
diferentes sobre a natureza humana (KRZNARIC, 2015). Um dos fatores é o
contexto no qual estão inseridos, pois dificulta reconhecer a bondade humana
na guerra, por exemplo. Ao mudar o contexto, os filósofos passam a entender
também que a empatia é intrínseca ao ser humano e pode ser utilizada para
mudança social.
A filosofia traz uma visão mais ampla para a empatia, entendendo-a como
um fator para transformação. Para isso, mescla seus pensamentos com os de
outras áreas, como a psicologia, na qual a empatia ficou confinada a círculos
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acadêmicos e de terapia. Nela também encontraram uma utilização para a
empatia na relação paciente/terapeuta. Dessa forma, a próxima perspectiva traz
a abordagem desses autores, seu entendimento e aplicação da empatia.
2.2 DIMENSÃO PSICOLÓGICA DA EMPATIA
A abordagem psicológica é exposta a partir das percepções sobre
transferência de Freud e Jung e, com isso, traz o conceito de compreensão
empática desenvolvido por Carl Rogers. O intuito não é realizar um estudo
aprofundado das teorias de cada autor, mas sim traçar um panorama geral das
teorias, levando em consideração seus pontos mais relevantes para a pesquisa
para que, ao final, possam ser apontadas as divergências e convergências que
possuem entre si.
Em sua perspectiva da psicanálise e do entendimento das ações do ser
humano, Freud defende que essas ações são originadas de acordo com o
estereótipo comportamental. A criação do estereótipo comportamental, que se
repete ao longo da vida, acontece pela soma dos fatores genéticos e do
ambiente, ou seja, influência dos acontecimentos dos primeiros anos de vida
(BARATA; RAMOS, J.A.; RAMOS, S., 2015).
A psicanálise foi concebida com a descoberta do inconsciente a partir das
experiências do próprio Freud, nas quais o objetivo é buscar respostas
intrínsecas de cada um e, dessa forma, alcançar a cura (NASIO, 1995). A teoria
psicanalítica foi aprimorada ao longo do tempo com o entendimento das
definições do inconsciente, mas Nasio (1995) salienta que “[...] Freud não parou
de reproduzir espontaneamente, muitas vezes de modo inadvertido, [...] um
mesmo esquema básico, expresso segundo diversas variantes” (NASIO, 1995,
p.15). Este esquema é apresentado na figura abaixo:
Figura 2: Pensamento básico freudiano

Excitação

Tensão

Fonte: Elaborado pela autora com base em Nasio (1995)

Descarga
da tensão
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O esquema foi refinado ao longo dos anos, quando foram adicionados
novos elementos. A excitação, mostrada no início da figura 2, possui origem
interna, mesmo quando estimulada por alguma atividade externa. Segundo
Nasio (1995, p.18), Freud chama esse “representante ideativo carregado de
energia” de representante das pulsões. Por possuir um estado de atividade
permanente, essa pulsão resulta na tensão, e esta fica à espera de uma
descarga tensional. Inicialmente, tem-se dois desfechos possíveis: o desprazer
e o prazer.
É essa tensão penosa que o aparelho psíquico tenta em vão abolir,
sem nunca chegar verdadeiramente a fazê-lo, que Freud chama
desprazer. Temos, assim, um estado de desprazer efetivo e
incontornável e, inversamente, um estado hipotético de prazer
absoluto, que seria obtido se o aparelho conseguisse escoar
imediatamente toda a energia e eliminar a tensão. [...] desprazer
significa manutenção ou aumento da tensão, e prazer, supressão da
tensão (NASIO, 1995, p.18).

De acordo com a teoria freudiana (NASIO, 1995), há três razões pelas
quais o prazer absoluto não é alcançado. A primeira é que sempre há algo
provocando a tensão, seja fome, sede ou qualquer outro gatilho. A segunda
razão é que as pulsões são maiores que as descargas e elas não costumam
ocorrer de forma integral, mas apenas parcialmente. Como terceiro motivo há o
recalcamento, que age como uma parede entre a pulsão/tensão e a descarga.
[...] o que revela a própria conduta dos homens acerca da finalidade e
intenção de sua vida, o que pedem eles da vida e desejam nela
alcançar? É difícil não acertar a resposta: eles buscam a felicidade,
querem se tornar e permanecer felizes. Essa busca tem dois lados,
uma meta positiva e uma negativa; quer a ausência de dor e desprazer
e, por outro lado, a vivência de fortes prazeres. No sentido mais estrito
da palavra, “felicidade” se refere apenas à segunda (FREUD, 2010,
p.29-30).

Todavia, segundo Nasio (1995, p.45) “a exigência de repetir o passado é
mais forte do que a exigência de buscar no futuro o acontecimento prazeroso”,
isto é, uma compulsão à repetição. Esse desejo é explicado como uma forma de
concluir o que não estava completo, mesmo que o passado não traga boas
lembranças.
Outro tópico abordado por Freud (BARATA; RAMOS, J.A.; RAMOS, S.,
2015) foi os níveis de consciência: o consciente, o subconsciente e o
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inconsciente. O psicanalista compara esses três níveis a um iceberg, pois o que
está visível (consciente) é apenas uma pequena parte do todo. Consciente seria
tudo aquilo a que se está atento no momento: são as ações e reações que são
realizadas com atenção, não de forma automática. O subconsciente é o que está
logo abaixo da superfície e pode ser facilmente acessado – algumas memórias
e informações permanecem neste nível. Já o inconsciente funciona como um
mecanismo de proteção, onde se encontram informações não acessíveis,
podendo ter conteúdos censurados ou reprimidos, como traumas. Para Freud
(BARATA; RAMOS, J.A.; RAMOS, S., 2015), é no inconsciente que estão as
informações de personalidade, pulsões e instintos. Ao trazer o exemplo do
iceberg, o inconsciente seria toda a parte que está profundamente abaixo da
superfície.
Com essa relação, Freud (1998) traz o conceito de transferência
entendida como um processo de repetição que se manifesta em pacientes com
neurose. “A noção freudiana da neurose de transferência está relacionada com
a possibilidade de o sujeito presentificar, na transferência, sua estrutura
neurótica original” (JORGE, 2005, p.60).
Inicialmente a transferência era vista como algo que dificultava o processo
da terapia, pois atuava como uma forma de resistência. Após algum tempo - e
análise - Freud (LOPES, 2011) percebeu que a transferência era uma aliada do
psicanalista. No entendimento de Freud (BARATA; RAMOS, J.A.; RAMOS, S.,
2015) a transferência está ligada à necessidade que o ser humano possui de
amar e ser amado e está presente desde o início do tratamento. É entendida
como um conjunto de ideias e informações, tanto as censuradas pelo
inconsciente quanto as que estão presentes no consciente e fornece a
possibilidade de o paciente sair da situação atual ao substituir uma pessoa por
outra (pelo analista).
A transferência é dividida por Freud, de acordo com Barata, Ramos, J.A.
e Ramos, S. (2015), em três tipos: positiva, negativa e erótica. Tais tipos podem
coexistir, porém possuem certas particularidades. A transferência erótica ocorre
quando se identifica no paciente atitudes de caráter sexual para com o analista.
Já a negativa funciona como uma barreira que faz com que o paciente esqueça
o objetivo de estar ali e traz dificuldade – e até torna impossível – a possibilidade
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de tratamento e cura, pois trata o terapeuta de forma hostil, desvalorizando
argumentos e conclusões com as quais antes concordava.
Quando positiva, a transferência mostra o paciente com mais abertura e
sentimentos amigáveis. Para conseguir auxiliar no tratamento, o médico precisa
adentrar no inconsciente do paciente e fazer com que ele passe a ser consciente
da transferência. Apesar de concordar com Freud em alguns pontos, Jung
(2011a), relata que a influência freudiana inspirou preconceito em alguns
profissionais, no sentido de entender as projeções decorrentes da transferência.
Não apenas erotismo e conteúdos infantis podem ser projetados, segundo Jung
(2011a), mas, de fato, o paciente pode projetar qualquer coisa. Com isso, o
analista deve estar atento para conseguir auxiliar o paciente a se conectar com
experiências do passado no presente e, assim, estar apto a resolver problemas
do momento ou que podem surgir.
Assim como Freud, Jung era inicialmente contrário à transferência e
propõe cautela ao terapeuta no controle das emoções e reações diante do
paciente. Porém, após alguns estudos, Jung (2011b) aproximou-se do
entendimento de Freud com a empatia, percebendo então como “um processo
de percepção em que se projeta um conteúdo psíquico para um objeto”
(PEREIRA, 2014, p.46). Também Ferenczi (2011), discípulo de Freud,
complementa que a transferência é reconhecida em outras relações, como
professor/aluno, pais/filhos e paciente/médico. O psicanalista vai além e introduz
a empatia como uma ferramenta no processo de análise, pois entende que o
outro não é uma representação do próprio ego, e sim alguém (um ser real) com
quem poderia se identificar (FERENCZI, 2011).
Todavia, conforme salienta Jung (2011a), o analista é uma pessoa, e a
transferência também causa uma reação nele, chamada contratransferência. O
termo foi reconhecido por Freud, embora não tenha sido aprofundado. Da
mesma forma que a transferência, a contratransferência também não foi bem
aceita. O próprio Freud (LOPES, 2011) ressalta que é necessário mantê-la sob
controle. A contratransferência, para Freud (1996), é a consequência que os
sentimentos inconscientes do paciente exercem no analista.
Ao relacionar os termos transferência e contratransferência com o
conceito de empatia, a qual entende como “sentir junto”, Jung (PEREIRA, 2014)
aproxima informações que constam no inconsciente do paciente à consciência.
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Complementando o pensamento junguiano, Pereira (2014) mostra que a
utilização do entendimento empático fornece ao analista uma perspectiva. Ela
ocorre a partir da reação contratransferencial, a fim de conhecer aquilo que o
paciente sente e o motivo pelo qual sente.
Dependendo do sentimento que o analista transmite ao paciente, a
empatia age como uma fonte confiável de informações do inconsciente do
paciente. Entendendo que, por também ser uma pessoa, o analista não
consegue se distanciar das emoções que despertam no paciente (JUNG,
2011a), Rogers, na década de 50, passou a utilizar a empatia como eixo de seu
modelo terapêutico. Baseado na experiência de terapia com crianças e adultos,
formulou a abordagem Centrada na Pessoa, em que a empatia, ou compreensão
empática, é fundamental na relação terapeuta/paciente e vai de encontro aos
ensinamentos freudianos. A intenção de compreender o fenômeno humano fez
o psicólogo direcionar a utilização da empatia para auxiliar seus pacientes no
autoconhecimento. Entendendo que sua missão não era curar as pessoas e sim
atuar como um facilitador, o propósito de Rogers (2009) era assegurar uma
relação que auxiliasse o paciente no seu desenvolvimento pessoal.
Autores que estudam a teoria rogeriana, segundo Fontgalland e Moreira
(2012), fazem uma divisão cronológica de fases para mostrar a evolução do
pensamento de Rogers: a fase não-diretiva (1940-1950); a fase reflexiva (19501957); a fase experiencial (1957-1970); a fase coletiva e inter-humana (19701987)

e,

mais

recentemente,

a

fase

pós-rogeriana

(1987-atualidade)

(FONTGALLAND; MOREIRA, 2012).
A fase não-diretiva, segundo Moreira (2010), é onde a atitude do terapeuta
permeia a neutralidade, pois o profissional interfere de forma mínima e somente
quando necessário. Nesse momento, o terapeuta atua apenas como um
conselheiro e “renuncia ao papel de especialista, tornando mais pessoais as
relações com o cliente e conduzindo a sessão a partir da orientação ditada por
este último” (MOREIRA, 2010, p.539). Ao romper a figura de autoridade do
profissional (FONTGALLAND; MOREIRA, 2012), Rogers estava dando poder ao
paciente para que ele se comprometesse com seu processo terapêutico e
conseguisse atingir seu desenvolvimento pessoal.
Apesar de ter sido alvo de muitas críticas por não deixar o profissional
como protagonista, frisava que na fase não-diretiva o “objetivo não é o de
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resolver um problema particular do cliente, mas sim o de colaborar com o
indivíduo para que ele possa se desenvolver, podendo assim enfrentar o
problema presente e os futuros de uma forma mais integrada” (FONTGALLAND;
MOREIRA, 2012, p.36).
Embora não utilize a palavra empatia, Rogers (FONTGALLAND;
MOREIRA, 2012) ressalta, na postura do terapeuta, a importância de não
condenar ou restringir a fala ou as ações do paciente, assim como não ser
excessivamente simpático. É recomendado um equilíbrio de acordo com a
situação, agindo de forma mais autêntica.
[...] Rogers não mencionava o termo empatia, mas vários de seus
comentários abriram caminho para este conceito, na medida em que
se referia à conceituação do bom terapeuta, à capacidade de
compreensão como se fosse ele próprio, à ausência de coerção ou
pressão e ao calor da aceitação (FONTGALLAND; MOREIRA, 2012,
p.37).

A orientação de uma atitude mais equilibrada por parte do terapeuta e cuja
tendência fosse ter uma relação de aceitação, sem preconceitos com o
cliente/paciente,

foram

tópicos

abordados

por

Rogers

em

sua

obra

(FONTGALLAND; MOREIRA, 2012). Afinal, nesse momento o terapeuta deixa
de ter toda a responsabilidade ao propiciar ao paciente um ambiente em que ele
possa ter uma compreensão de si próprio.
Na fase reflexiva, que engloba o período entre 1950 e 1957, há uma
mudança na nomenclatura: ao invés de não-diretiva, a terapia passa a ser
centrada no cliente. Nela, a participação do terapeuta é mais ativa, pois o foco
dele passa a ser a compreensão dos dilemas do paciente através de atitudes
empáticas. Com elas (FONTGALLAND; MOREIRA, 2012), o paciente sentia-se
mais aberto em poder se expressar, pois, ele (o terapeuta) estava ali para
compreender e esclarecer a conduta junto com o cliente. Logo, o paciente não
sente que está sendo julgado pelo terapeuta, e sim compreendido e ouvido.
Nesses casos, a função do terapeuta é de “perceber o mundo como o
cliente o vê” (FONTGALLAND; MOREIRA, 2012, p.38). Na visão de Rogers, o
terapeuta precisa abandonar a si mesmo para que possa se aprofundar na
perspectiva do paciente, no intuito de ajudá-lo na cura. Dessa forma, a
probabilidade de cometer erros é menor, pois ele deixa de tentar interpretar
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mensagens escondidas na fala e ações do paciente. Para entender como é estar
no lugar do paciente, o psicólogo salienta que é interessante ter experiências
terapêuticas como paciente, “pois a terapia pode ajudá-los a se sensibilizar em
meio aos sentimentos e atitudes que o cliente vivencia, tornando-os mais
empáticos em um nível mais profundo” (FONTGALLAND; MOREIRA, 2012,
p.39).
A conotação de empatia para Rogers é a de que o terapeuta desenvolva
o interesse em compreender, dando abertura ao paciente e assimilando as
informações sem realizar julgamentos (BOZARTH, 2003). Assim sendo, o
paciente passa a ser visto como pessoa, “pois só desta forma ele poderá
enxergar a si mesmo como pessoa” (FONTGALLAND; MOREIRA, 2012, p.40).
Porém, Rogers salienta que isso não quer dizer que o terapeuta precisa
identificar-se com o paciente.
Na fase experiencial, também chamada de Wisconsin, as mudanças
apenas ocorrem por meio da experiência de certo tipo de relação. Se o terapeuta
consegue proporcioná-la, ressalta Rogers (2009), o paciente encontrará dentro
de si as competências necessárias para mudar e se desenvolver como pessoa.
Nessa relação, ainda, Rogers (2009) salienta que a pessoa deve ser genuína e
estar consciente dos próprios sentimentos. Assim, em um momento de intensa
raiva, em que o intuito da pessoa é de xingar e brigar, de nada adianta agir com
calma e delicadeza se isso não for autêntico. Esse tipo de atitude não auxilia na
construção de relações mais positivas entre as pessoas. O senso de realidade é
ressaltado por Rogers (2009) como primeiro item necessário para uma relação.
[...] embora eu saiba que isso é verdade, nem sempre aproveitei
adequadamente essa lição. Com efeito, parece-me que a maior parte
dos erros que cometo nas relações pessoais, [...] se explicam pelo fato
de que, por uma reação de defesa, comportei-me, de certa maneira,
num nível superficial, ao passo que na realidade meus sentimentos
seguiam numa direção contrária. (ROGERS, 2009, p.19-20)

Como outra condição, Rogers (2009) cita a aceitação, a qual conceitua
como uma forma de “consideração afetuosa [...] como uma pessoa de autovalia
incondicional – de valor, independente de sua condição, de seu comportamento
ou de seus sentimentos” (ROGERS, 2009, p.38). O autor utiliza também a
expressão “permitir compreender” (ROGERS, 2009, p.21) e explica que a
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primeira reação quando se ouve o outro é o julgamento. É necessário, no
entanto, que haja essa permissão para entender o significado daquilo que o outro
está compartilhando. Ao realizar o esforço de compreender o outro, uma das
consequências pode ser uma alteração em si. Todavia, mudar é algo que
imprime medo nas pessoas “A menos que ‘nos tornemos a mudança que
desejamos ver acontecer no mundo’ (como diria meu avô), nenhuma mudança
jamais acontecerá. Infelizmente, estamos todos esperando que os outros
mudem primeiro” (GANDHI, 2006, p.15).
Um ponto que Rogers (2009) também aborda é o de que o próprio
terapeuta (como pessoa) precisa aceitar a si mesmo. Da mesma forma, precisa
conhecer seus pontos fortes e fracos, para que consiga compreender seus
próprios sentimentos, afinal, “quando me aceito como sou, estou me
modificando” (ROGERS, 2009, p.20). Este autoconhecimento citado pelo
psicólogo é importante para que cada um saiba os seus limites e consiga aceitar
as consequências que cada atitude pode causar. Ao captar esses sentimentos
do paciente, ouvindo e compreendendo dentro do contexto e deixando isso claro
para ele, Rogers está utilizando a compreensão empática (MOREIRA; TORRES,
2013). Tanto compreensão quanto liberdade estão ligadas a aceitação, pois:
É somente à medida que compreendo os sentimentos e pensamentos
que parecem tão terríveis para você, ou tão fracos, ou tão sentimentais,
ou tão bizarros – é somente quando eu os vejo como você os vê, e os
aceito como a você, que você se sente realmente livre para explorar
todos os recônditos e fendas assustadoras de sua experiência interior
e frequentemente enterrada (ROGERS, 2009, p.38-39).

Voltando-se às questões coletivas das relações humanas, Rogers entra
na fase inter-humana ou coletiva (FONTGALLAND; MOREIRA, 2012). É neste
momento que o psicólogo altera a nomenclatura do seu trabalho de Psicoterapia
para Abordagem Centrada na Pessoa, passando a trabalhar com grandes
grupos e a se preocupar com a questão da existência humana e com
relacionamentos. Além disso, Rogers passa a se voltar “para questões
relacionadas a desacordos internacionais, propondo para seus membros e
parlamentos que sejam adeptos do ouvir, da compreensão e do respeito mútuo”
(FONTGALLAND; MOREIRA, 2012, p.46). Ele passa a entender a empatia como
um processo mais relevante nas relações e que age promovendo mudança e
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conhecimento. Interpreta também como um processo de abandono onde, para
entender o outro, é preciso se despir de preconceitos e julgamentos, colocando
de lado os próprios pontos de vista (ROGERS, 1977).
[...] descobri quase sempre que o sentimento que me parecia ser o
mais íntimo, o mais pessoal e, por conseguinte, o menos
compreensível para os outros, acabava por mostrar ser uma expressão
que encontrava eco em muitas outras pessoas. Acabei por chegar à
conclusão de que aquilo que há de único e de mais pessoal em cada
um de nós é o mesmo sentimento que, se fosse partilhado ou expresso,
falaria mais profundamente aos outros. (ROGERS, 2009, p.30-31)

Mesmo tendo uma percepção diferente de Freud, Rogers (2009) enfatiza
que não é ingênuo a todas as nuances da natureza humana. Sua percepção é a
de que o medo pode fazer com que uma pessoa se comporte de maneira
agressiva, imatura e, por vezes, prejudicial (a si e ao outro). Além disso, Freud
(1996), ao reconhecer a importância da transferência e contratransferência,
aproxima o termo ao que pode ser entendido como um processo empático.
[...] deve voltar seu próprio inconsciente, como um órgão receptor, na
direção do inconsciente transmissor do paciente. Deve ajustar-se ao
paciente como um receptor telefônico se ajusta ao microfone
transmissor. [...] o inconsciente do médico é capaz, a partir dos
derivados do inconsciente que lhe são comunicados, de reconstruir
esse inconsciente, que determinou as associações livre do paciente
(FREUD, 1996, p.70).

Assim como Rogers, Jung possui a compreensão de que o processo de
transferência e contratransferência – o qual não se atém a limitar ou divergir da
empatia, mesmo acreditando ter diferenças – age como uma forma de
transformação mútua (PEREIRA, 2014). Outro ponto de convergência entre os
autores diz respeito à autenticidade: ambos acreditam que a empatia não pode
ser controlada ou planejada de forma consciente, pois age de forma instintiva.
Assim, mesmo tendo origem psicológica, o conceito e a prática da empatia
ultrapassaram os limites do consultório. Na fase pós-rogeriana, autores como
Rosenberg utilizaram a base da Abordagem Centrada na Pessoa para formular
novas perspectivas e levar a empatia a outras instâncias.
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2.3 COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA
Inspirado na pesquisa sobre compreensão empática de Rogers (2009) e
nos ensinamentos de Gandhi (2009), o psicólogo Marshall Rosenberg (2006)
desenvolveu diretrizes para um processo de comunicação, a Comunicação NãoViolenta. O modelo foi pensado com o objetivo de transformar as relações a fim
de uma convivência de maior parceria e cooperação.
A CNV se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que
fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em
condições adversas. Ela não tem nada de novo: tudo que foi integrado
à CNV já era conhecido havia séculos. O objetivo é nos lembrar do que
já sabemos – de como nós, humanos, deveríamos nos relacionar uns
com os outros – e nos ajudar a viver de modo que se manifeste
concretamente esse conhecimento. (ROSENBERG, 2006, p.21)

Nem sempre as pessoas reconhecem a violência, reforça Gandhi (2006),
pois normalmente ela é associada à agressão física. Porém, há formas de
violência passiva que causam “sofrimento de natureza emocional” (GANDHI,
2006, p.14). As palavras também podem levar à mágoa e à dor, tanto para o
outro quanto para si, complementa Rosenberg (2006).
Isso não quer dizer que é necessário ter aversão a qualquer tipo de
conflito. Para Barter (2017a), é preciso entender que o conflito faz parte do
cotidiano das pessoas. Com essa compreensão, é possível enxergar a
oportunidade que situações de conflito trazem: o diálogo. Ao tratar diálogo como
um termo técnico, Barter (2016) o define como a possibilidade de entendimento
entre duas pessoas, no qual o fim do diálogo não pode ser determinado.
A ideia de não violência envolve religiosidade e espiritualidade, embora
os ensinamentos de Gandhi compreendam também alternativas para sobreviver
no mundo, considerando que alguns recursos poderiam desaparecer
(GARDNER, 1996). Para entender a influência da espiritualidade, Gandhi (2009)
acreditava que um sistema ou ação injusta deveria ser combatida, mas não as
pessoas, pois atacar o outro é atacar a si mesmo. Mais do que isso, Gandhi
acreditava que todos deveriam e poderiam ser livres de qualquer tipo de
opressão,

mas

somente

conseguiriam

através

de

um

processo

de

autopurificação (RIBEIRO, 2004). É importante salientar a grande disciplina que
Gandhi possuía consigo: seus atos encorajavam mais do que simplesmente não
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comprar produtos cuja origem era a colônia britânica, e sim uma mudança
pessoal e espiritual. A estratégia de Gandhi, segundo Barter (2016), era ser
intolerante a qualquer tipo de injustiça ou opressão. Essa postura aumentava a
tolerância que ele possuía com as pessoas que praticavam os atos, pois as
consequências surgem tanto para o oprimido quanto para o opressor.
A CNV pode ser percebida como um processo que tem início de forma
individual, ou seja, ser não-violento consigo. Passa a ser parte entre duas
pessoas e finaliza de forma social, quando o indivíduo passa a praticar a CNV
como grupo (BARTER, 2016). O método pode ser visto como um ciclo, de forma
que, quando uma pessoa interage com outra, há mais de um componente em
andamento.
Inicialmente é necessário perceber de forma clara o que está, de fato
acontecendo, sem emitir julgamentos moralizantes, pois “analisar os outros é, na
realidade, uma expressão de nossas necessidades e valores” (ROSENBERG,
2006, p.38). Além disso, a pessoa que julga, oprime ou comete atos de injustiça
desumaniza o outro e a si próprio (BARTER, 2016). O ato de classificar ou julgar
alguém estimula a violência, dado que a reação do outro será através do medo,
culpa ou vergonha. Dessa forma, quando uma interação resulta nas sensações
citadas, há grande probabilidade de converter-se em má vontade e preconceito.
Um exemplo citado por Rosenberg (2006) é o de que, se sua parceira deseja
mais atenção e afeto do que tem recebido, ele a percebe como carente; porém,
se é o contrário, a parceira é insensível e indiferente.
Há mais formas de julgamento que contribuem para um comportamento
violento, ou o que Rosenberg (2006) chama de comunicações alienantes da vida.
Ele relata que esse tipo de comunicação possui origem em sociedades baseadas
em hierarquias ou em processos de dominação. Realizar comparações é outro
meio, pois quando alguém compara a si mesmo ou outro indivíduo com um
terceiro, está bloqueando sentimentos, como a compaixão, e colocando-se (ou
colocando o outro) em uma posição de infelicidade. Papeis sociais não
conseguem dialogar (BARTER, 2016), ou seja, não há como manter um diálogo
com o chefe, com os pais ou com os professores: o diálogo dar-se-á somente
após reconhecer o outro como pessoa.
São as atitudes das pessoas que tornam o mundo um lugar impiedoso,
sinaliza Gandhi (2006). Negar a responsabilidade pelos atos é mais uma das
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facetas da comunicação alienante. Rosenberg (2006, p.43) traz exemplos de
expressões usadas como: “tive de fazer isso” ou “você me faz sentir culpado”. O
psicólogo sugere que a negação pode acontecer nos seguintes casos: alguma
condição psicológica ou histórico pessoal, ações de outras pessoas, políticas
institucionais, funções determinadas ou impulsos que não podem ser
controlados. Para solucionar, Rosenberg (2006) propõe que cada um passe a
ter consciência de suas responsabilidades e torne isso parte de seu discurso.
A responsabilidade emocional, nomeada por Rosenberg (2006), é dividida
em três fases. O primeiro estágio chamado escravidão emocional e está
relacionado com “aceitar a responsabilidade pelos sentimentos dos outros”
(ROSENBERG, 2006, p.91). Nesse estágio, a pessoa acredita que se o outro
não está feliz, ela deve se esforçar cada vez mais para mudar este sentimento.
A pessoa nega as próprias necessidades em favor das necessidades do outro,
como resultado de medo ou culpa. A segunda fase representa o oposto,
chamado estágio ranzinza. Nele, a pessoa se nega a aceitar a importância dos
sentimentos do outro. É algo que faz com que as pessoas fiquem com raiva, pois
“tomamos consciência do alto custo de assumir a responsabilidade pelos
sentimentos dos outros” (ROSENBERG, 2006, p.92). Nesse momento, ainda, há
a possibilidade de perceber alguns vestígios de culpa ou medo por colocar em
ênfase os sentimentos e necessidades próprios.
Quando a liberdade emocional, terceiro estágio da responsabilidade
emocional, é atingida, “respondemos às necessidades dos outros por
compaixão, nunca por medo culpa ou vergonha” (ROSENBERG, 2006, p.94).
Entende-se que as necessidades próprias também não são responsabilidade do
outro e que não devem ser preenchidas às suas custas. Nesse estágio, a pessoa
é capaz de expressar quais são as suas necessidades e se compromete também
em entender as necessidades do outro, para que também sejam satisfeitas. É
para a liberdade emocional que a CNV direciona seus esforços.
A neurociência, de acordo com Feitosa-Santana (2016), mostra que o ser
humano não é um ser racional, mas que possui um sistema automático de
raciocínio não mediado pela consciência, embora possua influência sobre as
ações e decisões tomadas. Através de técnicas do uso da linguagem e das
palavras, Rosenberg (2006) relata que, ao invés de ações e reações
automáticas, ao adotar os princípios da CNV, as respostas passam a ser
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conscientes, sinceras e de acordo com o que foi sentido e desejado. Com isso,
Rosenberg (2006) organizou a CNV da forma como mostra a figura abaixo, em
quatro componentes e duas partes:
Figura 3: Ciclo da CNV

Fonte: Elaborado pela autora com base em Rosenberg (2006)

O processo da CNV requer que separe-se a observação da avaliação.
Caso essa separação não seja realizada, há a possibilidade de a mensagem ser
recebida como uma crítica, e até de maneira defensiva. Não apenas quando são
utilizados rótulos negativos, como chamar alguém de “preguiçoso”, mas rótulos
positivos também fazem parte da avaliação, pois o ato de rotular, “limita nossa
percepção da totalidade do ser de outra pessoa” (ROSENBERG, 2006, p.53). A
observação é o momento em que “desejamos expressar de forma clara e
honestamente a outra pessoa como estamos” (ROSENBERG, 2006, p.50). Por
isso, devem ser considerados o tempo e o contexto ao invés de realizar
observações generalizadas. Um exemplo é a utilização de advérbios de tempo
(sempre, frequentemente, nunca), que devem ser utilizados apenas quando
necessário.
Identificar e saber expressar os sentimentos é o segundo passo do
processo da CNV, explica Rosenberg (2006). Para isso, é necessário aumentar
o vocabulário utilizado para nomear os sentimentos, pois normalmente este é
menor que o vocabulário empregado para rotular outras pessoas. Importante
salientar que há diferenças entre sentimento, pensamento e opinião. É comum
utilizar o verbo “sentir” seguido de “que”, o que costuma indicar uma avaliação,
opinião ou pensamento, e não o sentimento verdadeiro.
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A “dificuldade de identificar e expressar sentimentos é comum [...] muitas
pessoas nunca conseguem estabelecer a conexão emocional que gostariam de
ter” com as pessoas do seu convívio (ROSENBERG, 2006, p.65). Para tanto,
Rosenberg (2006) elenca algumas palavras que podem ser adotadas para
indicar quando as necessidades são atendidas e quando não são atendidas. O
quadro abaixo apresenta as sugestões que do autor:
Quadro 1: Construindo um vocabulário para os sentimentos
Sugestão para quando as necessidades são atendidas
À vontade
Amistoso
Calmo
Confiável
Emocionado
Entusiasmado
Excitado
Feliz
Livre
Ousado
Resplandecente
Surpreso

Absorto
Amoroso
Carinhoso
Consciente
Empolgado
Envolvido
Extasiado
Glorioso
Maravilhado
Pacífico
Revigorado
Tocado

Agradecido
Animado
Complacente
Contente
Encantado
Equilibrado
Exuberante
Gratificado
Maravilhoso
Plácido
Satisfeito
Tranquilo

Alegre
Atônito
Compreensivo
Criativo
Encorajado
Esperançoso
Exultante
Grato
Motivado
Pleno
Seguro
Útil

Alerta
Ávido
Concentrado
Curioso
Engraçado
Esplêndido
Falante
Inspirado
Orgulhoso
Radiante
Sensível
Vigoroso

Aliviado
Bem-humorado
Confiante
Despreocupado
Entretido
Estimulado
Fascinado
Interessado
Otimista
Relaxado
Sereno
Vivo

Sugestão para quando as necessidades não são atendidas
Abandonado
Amargurado
Apreensivo
Bravo
Chocado
Desamparado
Descontente
Encabulado
Exaltado
Furioso
Incomodado
Instável
Magoado
Nervoso
Pessimista
Relutante
Soturno

Abatido
Amedrontado
Arrependido
Cansado
Ciumento
Desanimado
Desesperado
Encrencado
Exasperado
Hesitante
Indiferente
Irado
Mal-humorado
Obcecado
Péssimo
Ressentido
Surpreso

Aflito
Angustiado
Assustado
Carregado
Confuso
Desapontado
Desencorajado
Enojado
Exausto
Horrorizado
Infeliz
Irritado
Malvado
Oprimido
Preguiçoso
Sem graça
Taciturno

Agitado
Ansioso
Aterrorizado
Cético
Consternado
Desatento
Desiludido
Entediado
Fraco
Hostil
Inquieto
Irritante
Melancólico
Perplexo
Preocupado
Sensível
Temeroso

Alvoroçado
Apático
Atormentado
Chateado
Culpado
Desconfiado
Desolado
Envergonhado
Frustrado
Impaciente
Inseguro
Irritável
Monótono
Perturbado
Rancoroso
Solitário
Tenso

Amargo
Apavorado
Austero
Chato
Deprimido
Desconfortável
Despreocupado
Exagerado
Fulo
Impassível
Insensível
Letárgico
Mortificado
Rejeitado
Receoso
Sonolento
Triste

Fonte: Rosenberg (2006, p.72-75)

O aumento do vocabulário é necessário para aprender a expressar os
sentimentos de forma correta. Além disso, demonstrar vulnerabilidade pode
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auxiliar a evitar ou resolver conflitos. De acordo com o pensamento de Barter
(2016), para que se possa deixar de lado os papeis sociais, é preciso se mostrar
e perceber o outro como pessoa. Percebe-se que palavras sugeridas podem ser
utilizadas sem o verbo “sentir”, para que as emoções/sentimentos sejam
demonstradas de maneira adequada.
A partir da identificação dos sentimentos verdadeiros, pode-se partir para
o terceiro componente da CNV: identificar a necessidade. A necessidade está
diretamente ligada a como “escolhemos receber o que os outros dizem e fazem”
(ROSENBERG, 2006, p.79). É o momento de aceitar a responsabilidade pelos
próprios sentimentos, pois a ação do outro pode ser considerada apenas um
estímulo, e não a causa. É habitual ter dificuldade em aceitar mensagens
negativas; sendo assim, a figura abaixo foi elaborada segundo as percepções de
Rosenberg (2006) sobre as quatro formas de receber essas mensagens:
Figura 4: Recebendo mensagens negativas

Escutar os sentimentos e necessidades dos outros
Escutar os próprios sentimentos e
necessidades
- Foco na
Culpar os outros
consciência e
- Reconhece e
necessidades
Culpar a si
identifica os
do outro;
próprios senti- - Sentimento de
raiva;
- Não expressa mentos e
- Considera
seus sentinecessidades; - Acusa o outro; como pessoal;
mentos.
- Aceita as res- - Não expressa - Escuta
ponsabilidades. os sentimentos. apenas críticas
e acusações;
- Culpa,
vergonha.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Rosenberg (2006)

A postura mais comum é culpar os outros. Rosenberg (2006) orienta que
uma forma de evitar este mecanismo é relacionar o sentimento com a
necessidade que ele traz. Nesse sentido, a probabilidade de que as
necessidades sejam atendidas é muito maior, pois a necessidade será expressa
de maneira transparente.
Todavia, na maioria das vezes algo muito simples é deixado de lado,
lembra Barter (2016): a confirmação de que o outro está ouvindo. Ele compara
este momento ao uso do celular, em que é necessário ter sinal e também que a
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outra pessoa atenda para que possa existir uma conversa. Em uma relação
interpessoal é comum a pessoa não perceber se o outro possui “sinal” ou se
“atendeu” sua chamada e, mesmo assim, o indivíduo segue falando. A questão
“tudo bem com você?” tornou-se uma convenção social, uma pergunta por
educação.
É importante criar um sistema em que o diálogo posso acontecer de forma
livre e sincera, salienta Barter (2016), não apenas para resolver um conflito, mas
também para poder evitá-lo. No diálogo não se procura estar certo, e sim
compreender o outro e ser compreendido (BARTER, 2017b). Para FeitosaSantana (2017) não existe uma realidade única, mas vários pontos de vista das
pessoas, daí o valor atribuído ao diálogo.
Como último momento do ciclo da CNV está o pedido, componente
importante para que as necessidades sejam atendidas. O pedido deve ser
realizado a partir de mensagens positivas, orienta Rosenberg (2006), ou seja,
pedir o que deseja de fato, e não o que não quer. Deve-se levar também em
consideração todo o processo anterior, a observação sem julgamento, os
sentimentos e a necessidade para a formulação do pedido. A CNV não é um
processo generalista, ou seja, dura naquele momento e naquelas condições,
reforça Barter (2016). Ao fim daquele processo inicia-se outro, de acordo com o
novo contexto, novas colocações e novos sentimentos.
Acredito que sempre que dizemos algo a outra pessoa, estamos
pedindo alguma coisa em troca. [...] Quanto mais claros formos a
respeito do que queremos de outra pessoa, mais provável será que
nossas necessidades sejam atendidas (ROSENBERG, 2006, p.112113).

Nem sempre há a segurança de que o outro entendeu o pedido da forma
como foi enviado. É possível pedir que o ouvinte repita o pedido para que se
tenha certeza de que foi recebido da forma correta. O cuidado no momento de
realizar os pedidos é orientado por Rosenberg (2006), pois podem ser facilmente
entendidos como uma imposição. Há vários fatores que podem influenciar esse
entendimento, como a relação de poder que existe entre as pessoas ou a forma
como foi realizado. Não necessariamente o pedido será atendido: irá depender
do contexto da situação. Realizá-lo de forma clara, no entanto, aumenta as
chances de que ele se realize. Fazer um pedido que coloque o outro na
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obrigação de executar ou possua julgamento e coloque o indivíduo em uma
situação de culpa, ou ainda, se a pessoa acha que será punida ou castigada se
não realizar, configura-se como uma exigência.
Em todos os componentes foi possível perceber que é importante portarse com honestidade, com o intuito de provocar diálogos mais produtivos.
Entretanto, outro guia que deve ser citado é o de receber com empatia. A
definição de empatia proposta por Barter (2017) a relaciona como uma conexão
com o outro, uma disponibilidade de estar com a outra pessoa e não tentar mudála ou educá-la de alguma forma, apenas a aceitando como ela é naquele
contexto. Complementar a essa ideia, Rosenberg (2006) relata a empatia como
uma oportunidade de dar ao outro a chance de se expressar antes de realizar
um pedido. É necessário esvaziar a mente e concentrar-se no que o outro está
emitindo.
Há alguns fatores que podem ser vistos como obstáculos para a empatia
(ROSENBERG, 2006), tais como: aconselhar, competir pelo sofrimento, educar,
consolar, contar uma história diferente, encerrar o assunto, ser solidário,
interrogar, tentar se explicar ou corrigir. Isso não quer dizer que a pessoa deve
ficar estática ao exercer a empatia com o outro, para mostrar que está ouvindo
e mesmo compreendendo o que o outro fala é possível parafrasear.
O objetivo da CNV não é mudar as pessoas e seu comportamento para
conseguir o que queremos, mas, sim estabelecer relacionamentos
baseados em honestidade e empatia, que acabarão atendendo às
necessidades de todos. (ROSENBERG, 2006, p.127)

Importante saber diferenciar a empatia da simpatia. Para Barter (2016)
simpatia é quando é possível encontrar um ponto de relação em comum com
outro, o que não quer dizer que isso interfira ou mude algo na vida de cada um.
É mais uma questão de gentileza para que exista um bom convívio entre as
pessoas, mas não necessariamente cria uma conexão entre elas.
Um dos ensinamentos de Rosenberg (2006), também difundido por Barter
(2016), mostra que num primeiro nível é preciso ser não-violento consigo
mesmo, internamente. Deve-se ouvir a si mesmo com empatia, perdoar-se e
estar conectado consigo. É preciso entender a CNV como uma forma de
crescimento individual, pois “Quando internamente somos violentos para com
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nós mesmos, é difícil ter uma compaixão verdadeira pelos outros”
(ROSENBERG, 2006, p.179).
Há como expressar a raiva conforme a CNV, neste momento a pessoa
chama atenção para si, para seus sentimentos e necessidades. As mensagens
que possuem conteúdo intimidador e agressivo são formas desesperadas de
realizar pedidos a necessidades que não foram satisfeitas. Ao expressar a raiva
(ROSENBERG, 2006), deve-se: parar e respirar, diferenciar os pensamentos
que indicam julgamento, estar consciente das próprias necessidades e
expressar esses sentimentos e necessidades de forma clara e honesta.
Há momentos, quando não há mais oportunidade para o diálogo, que
exigem a aplicação da força e, isso não é algo proibido na CNV. Todavia
(ROSENBERG, 2006), existe a força protetora e a força punitiva, onde a força
protetora – como o próprio nome já sugere – serve para proteger, evitando que
danos e injustiças sejam causados. Um exemplo é quando uma criança está
correndo no meio da rua e outra pessoa a interrompe e a coloca em um lugar
seguro. Foi utilizada a força para tirá-la de lá, mas com o intuito de evitar que
algum mal acontecesse. Já o uso da força punitiva, segundo Rosenberg (2006),
como agredir fisicamente, possui a tendência de reforçar a resistência ao diálogo
(e ao ato de se relacionar) e a hostilidade, além de diminuir a boa vontade e autoestima da pessoa agredida.
A raiva pode ser o resultado de sentimentos como a frustração.
Rosenberg (2006) salienta que é comum sentir-se frustrado ou descontente ao
realizar certas atividades. É imprescindível, assim, ter a consciência de que
todas as tarefas realizadas são uma escolha de cada um. Para o autor, isso pode
causar um pouco de confusão, já que as pessoas costumam utilizar a expressão
“tenho de fazer” para funções com as quais não possuem afinidade. Sendo
assim, o psicólogo fornece algumas orientações, conforme a figura abaixo:
Figura 5: Substituindo tenho de fazer por escolho fazer

1º Listar as
atividades que não
gosta de realizar

2º Colocar a palavra
"escolho" antes de
cada atividade

Fonte: Elaborado pela autora com base em Rosenberg (2006)

3º Complementar ao
final com o motivo
(necessidade que
ele atende)
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Da mesma forma que as pessoas podem escolher os sentimentos, é uma
escolha fazer determinadas atividades. Assim, Rosenberg (2006) propõe a
solução apresentada na figura acima, ou seja, “Escolho _____ porque quero
_____”. O psicólogo propõe que a pessoa esteja ciente do motivo de estar
fazendo determinada função. Caso não encontre motivo ou este tenha outras
formas de ser atendido (ex.: dinheiro, aprovação dos outros) a pessoa pode, a
partir desse esclarecimento, planejar outra forma de atender a essa
necessidade.
Além dos componentes da CNV já aqui ilustrados, Rosenberg (2006)
apresenta também duas partes: expressar-se com honestidade e receber com
empatia. Uma delas acaba sendo reforçada em cada um dos componentes: é
importante utilizar a honestidade ao se expressar. Não se pode confundir, aqui,
a necessidade de ser honesto como um pretexto para proferir palavras que
possam magoar as outras pessoas. Há formas de expressar a raiva também de
forma não-violenta.
Receber com empatia é a última parte da CNV, porém não menos difícil
de praticar. Entende-se por receber com empatia o “processo de prestar atenção
no que os outros estão observando, sentindo, precisando e pedindo”
(ROSENBERG, 2006, p.133). A dificuldade em ser empático é que, para cada
pessoa, há uma necessidade a ser preenchida, e depende também do contexto
em que se está inserido. Para fazer isso é preciso esvaziar a mente, ouvir com
todos os sentidos disponíveis e livrar-se dos julgamentos e preconceitos.
A empatia está relacionada com a ideia de permissão, posto que, para se
tornar empática, a pessoa precisa permitir que o outro se expresse (sentimentos,
necessidades, ideias) sem que este seja atropelado com soluções e conselhos.
Há outros obstáculos que podem surgir à tentativa de ser empático: competir
pelo sofrimento, educar, consolar, contar uma história, solidarizar-se, interrogar,
corrigir e encerrar o assunto. As pessoas tendem a tentar consertar o problema
do outro (ROSENBERG, 2006), e isso impede a presença. Pois enquanto o outro
está falando, e esperando ser ouvido, o “ouvinte” está planejando na sua mente
o que poderia fazer para reparar o problema.
Outro obstáculo é ter empatia por pessoas que estão em uma posição
superior, pois a tendência é agir de forma defensiva ou trazendo justificativas.
Ao reconhecer a humanidade do outro é possível perceber que ele também
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possui vulnerabilidades. “Quanto mais escutarmos o outro, mais eles nos
escutarão” (ROSENBERG, 2006, p.209).
Quando a pessoa sente que foi ouvida (ROGERS, 2009), pode perceber
uma nova forma de seguir em frente e resolver os seus problemas, pois eles
tornam-se solucionáveis quando alguém simplesmente o escuta. Uma forma de
mostrar que está ouvindo o outro é parafraseando (ROSENBERG, 2006); dessa
forma, o locutor confirma se a mensagem está correta e tem tempo para que
possa refletir. Caso o entendimento não esteja correto, a paráfrase dará a
oportunidade para que ele possa corrigir a fala. É importante salientar que a
paráfrase deve ser realizada com o intuito de enriquecer o diálogo, contribuindo
para o entendimento e a compaixão. Quando alguém é ouvido com empatia,
percebe-se através de dois comportamentos: há um visível alívio de tensão e a
pessoa para de falar, pois conseguiu expressar tudo o que necessitava.
Como maior dificuldade, Rosenberg (2006) cita colocar em prática os
componentes da CNV, pois em boa parte das situações – principalmente as que
envolvem conflito – as pessoas agem de forma inconsciente. A não-violência
mostra que é preciso estar sempre consciente dos sentimentos e necessidades,
além de saber como expressá-los, além de ampliar a outras pessoas as relações
com alto nível de intimidade, ou seja, com quem sentem que podem ser
verdadeiros (BARTER, 2017b). “Quanto mais temos empatia pela outra pessoa,
mais seguros nos sentimos” (ROSENBERG, 2006, p.162). Isso resulta no
abandono de relações triviais, onde a CNV pode ser vista como um conjunto de
práticas que visam uma relação de cooperação, assim como para resolver e
evitar conflitos.
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3 A GESTÃO ESTRATÉGICA DOS RELACIONAMENTOS
A partir da perspectiva das teorias da excelência e da função política, o
capítulo a seguir aborda alguns conceitos das relações públicas que foram
tiveram como base a práxis que os profissionais estavam realizando. Percebiase uma necessidade de estudar e criar teorias que pudessem fundamentar ou
recriar as práxis de acordo com o contexto. Entendeu-se, dessa forma, que as
relações públicas necessitavam de um aporte bibliográfico maior para que a
academia não se afastasse do mercado, e vice-versa.
Salienta-se que a práxis não é entendida nesse contexto como apenas
um sinônimo de prática. Utilizar o termo é determinante nas relações públicas, já
que é quase senso comum que a teoria deve andar junto com a prática
(GRUNIG, 2011). Para tal, entende-se a práxis como o resultado da união da
teoria e da prática (VAZQUEZ, 1977).
Há diferentes correntes acerca de como surgiram as relações públicas ou
de quem seria o precursor na área. Um dos nomes citados é Ivy Lee (KUNSCH,
2009) como pioneiro no uso de técnicas de relações públicas quando atuou como
consultor de John Rockfeller Jr. Para Ivy Lee era imprescindível alterar a
concepção que existia do assessor de imprensa, além de conseguir alterar a
imagem pública de Rockfeller através de “[...] técnicas de vinculação do patrão
com atividades filantrópicas, mostrando seu lado positivo e humano” (KUNSCH,
2009, p. 10).
Outro nome que tem destaque ao citar é Edward Bernays, o qual é
conhecido – principalmente nos EUA – como pioneiro nas relações públicas.
Sendo sobrinho de Freud e ao partilhar alguns de seus pensamentos (KUNSCH,
2009), Bernays foi bastante criticado por seu posicionamento de persuadir os
públicos; porém, também estava atento em receber a mensagem que estava
sendo enviada em resposta. Acreditava que a função das relações públicas era
auxiliar as organizações e os públicos a manterem um relacionamento
harmônico, no qual defendia a compreensão mútua.
No Brasil, há dois nomes que podem ser citados quando se fala em
pioneirismo: Eduardo Lobo e Teobaldo Andrade. O primeiro, sendo conhecido
por cumprir o papel que Ivy Lee teve nos EUA, aplicou e difundiu técnicas de
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relações públicas. E Teobaldo Andrade o lugar de Bernays, já que se tornou
pioneiro de pesquisa em relações públicas no Brasil (KUNSCH, 2009).
O termo “relações públicas” possui diversas designações: um processo,
uma função, uma atividade, um cargo, um profissional ou uma profissão.
Entende-se relações públicas como um processo quando é o resultado “[...] de
interação da organização com seus diversos públicos, desde o momento em que
a mesma passa a existir” (SIMÕES, 1995, p. 45). No contexto da organizacional,
Grunig (2011) separa a função do profissional de Relações Públicas em
gerencial e técnica, ambas de grande relevância em qualquer organização.
Enquanto a parte gerencial atua junto à alta direção no planejamento, os técnicos
focam no lado mais operacional, “tais como redação, edição, ilustração”
(GRUNIG, 2011, p. 27). Para que seja organizada, viu-se a necessidade de a
função ser administrada por uma atividade. Esta, por sua vez, ocupa um espaço
dentro da organização – ou seja, um cargo. O profissional possui também a
mesma nomenclatura, já que “[...] a atividade só pode ser realizada por pessoas
e o cargo, ocupado por pessoas” (SIMÕES, 1995, p. 47). Sendo assim, a
profissão foi designada para que houvesse reconhecimento e legalização do
profissional, dando-lhe poder.
Dessa forma, a utilização do termo relações públicas também depende de
um contexto, já que o termo polissêmico pede informações adicionais no seu
emprego. Tanto Grunig quanto Simões, em suas obras, abordam sobre as
práxis, profissional, profissão, pois tudo são relações públicas, mesmo que a
organização não saiba que está exercendo.
3.1 SIMETRIA DAS RELAÇÕES PELA TEORIA DA EXCELÊNCIA
A área de relações públicas é, de forma geral, caracterizada por ter
especialistas em técnicas, relata Grunig (2011). Porém, tanto acadêmicos
quanto profissionais têm trazido o conhecimento teórico para conseguir mostrar
no mercado a posição estratégica que possui o profissional de relações públicas.
Os profissionais de Relações Públicas não criam e nem redigem
folhetos institucionais porque acreditam que são importantes para uma
organização que busca a publicidade ou porque o chefe gosta de ver o
seu nome nos meios de comunicação. Na verdade, eles utilizam essas
técnicas porque julgam que elas são a maneira mais eficaz de se
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comunicar com um público que é estratégico para o sucesso da
organização. (GRUNIG, 2011, p.25)

Para uma comunicação mais eficaz, tanto Ferrari (2009) quanto França
(2011) salientam que deve existir preocupação da organização em identificar e
compreender os públicos que com ela se relacionam. Entende-se que públicos
são grupos de pessoas, ou mesmo outras organizações, independentemente do
setor, que afetam ou são afetados pelas ações que a organização realiza para
cumprir a sua missão (SIMÕES, 2001).
A Teoria Geral da Excelência (GRUNIG, 2011), fruto de uma pesquisa da
década de 80, ocorreu nos EUA e contou com uma equipe de cinco
pesquisadores, um profissional de RP e gestores de comunicação. A pesquisa
quantitativa se deu com 327 organizações e a qualitativa com 25 lideranças com
níveis distintos de excelência.
A necessidade da teoria na esfera de relações públicas é quase um
senso comum entre os membros da comunidade mundial de relações
públicas, professores e profissionais. [...] O problema está em criar uma
teoria confiável, testada de todas as maneiras e abonada pela
comunidade de profissionais e cientistas da área. Teoria não se impõe
[...] é construída por meio de argumentos, justificada pelos seus
resultados na prática e desenvolvida pela crítica permanente
(SIMÕES, 2009, p.144)

O estudo resultou em quatro modelos de prática que exemplificam as “[...]
formas típicas de entendimento da natureza e do propósito das relações públicas
e de sua aplicação em vários países, mostrando sua eficácia e funcionalidade”
(GRUNIG, 2011, p.19). Esses modelos foram concebidos através do estudo e
observação das práticas dos profissionais da área. Além disso, abordam a maior
parte das teorias e objetivam promover uma união delas, tanto as que são
complementares quanto as opostas, para sanar as adversidades mais relevantes
dos profissionais (GRUNIG, 2011). Entende-se que uma organização eficaz é
aquela que atinge os objetivos a que se propõe e o trabalho da área de relações
públicas é atuar de forma estratégica para auxiliar a organização a cumprir este
propósito.
O cenário da teoria da excelência é a partir da perspectiva sistêmica
(GRUNIG, 2011), onde uma organização faz parte de um ambiente e dentro dela
há vários grupos, também chamados de públicos de interesse ou estratégicos –
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stakeholders. A concepção de sistemas, para Luhmann (2009), é a partir das
diferenças que existem entre as pessoas. Esses públicos, além de influenciar a
organização, também são influenciados por ela.
Esse raciocínio permite definir relações públicas como o processo de
criar e manter relacionamentos corporativos de longo prazo das
organizações com os públicos, e determinar que seu objetivo maior é
gerenciar de maneira estratégica esses relacionamentos e monitorálos em suas diferentes modalidades para que produzam benefícios
recíprocos para as partes (FRANÇA, 2011, p.254-255).

É necessário entender também que, assim como as organizações, cada
um desses públicos possui objetivos diferentes e são diferentes – etnias,
culturas, entre outros – entre si (GRUNIG, 2011). Dentro desse contexto, a área
de relações públicas faz com que as organizações se comportem de acordo com
aquilo que os públicos esperam delas. Consequentemente,
Para que os profissionais de Relações Públicas possam atuar
estrategicamente é necessário que eles identifiquem as consequências
das decisões organizacionais e também do ambiente externo mediante
a análise de cenários (environmental scanning) e o gerenciamento de
assuntos emergentes (issues management). (GRUNIG, 2011, p.20-21)

Assim, conforme Grunig (2011), a partir da análise dos cenários, o
profissional de RP consegue identificar possíveis focos de crise, levando em
consideração que a maior parte das crises é “causada por decisões gerenciais,
e não por acidentes ou desastres naturais” (Grunig, 2011, p.21). Isso leva as
organizações a reconhecerem que o RP possui “uma importante função
gerencial” (Grunig, 2011, p.25), pois age de forma a agregar valor, o que resulta
em equilíbrio entre a organização e seus públicos estratégicos.
As abordagens são mostradas partir de dois paradigmas: simbólicointerpretativo e gestão estratégica comportamental. Sob o ponto de vista do
paradigma simbólico-interpretativo o papel do relações públicas é “isolar e
proteger a organização do seu ambiente” (GRUNIG, 2011, p.29). É fazer um
trabalho que irá influenciar a forma como os públicos enxergam a organização,
de uma forma que ela, a organização, possa ter as atitudes que quiser. Utiliza
como técnicas a publicidade, o relacionamento com a mídia e os efeitos que eles
proporcionam. Pode ser identificado na Administração, quando se fala em
reputação, e na Publicidade, quando envolve comunicação integrada.
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Por outro lado, existe o paradigma da gestão estratégica comportamental
em que as relações públicas são vistas como uma forma de estreitar a distância
entre a organização e o ambiente em que está inserida. Esse tipo de gestão
(GRUNIG, 2011) preza pelo diálogo entre a organização e os públicos e pode
ser vista como uma via de mão dupla, ou seja, ambos são importantes: tanto a
organização quanto os públicos. Tal modelo não exclui as técnicas tradicionais
de relacionamento, mas expande o número utilizando como forma de pesquisa
e consulta.
Também faz parte dos princípios desse paradigma dar voz aos públicos
nos processos decisórios, tanto antes quanto depois de ocorridos. Tais práticas
agregam valor (GRUNIG, 2011), já que o resultado é que a mensagem da
organização terá relação com a real necessidade dos seus públicos, já que estes
foram ouvidos no processo de tomada de decisão. Toda organização sempre
terá um “comando central” e é sobre ele que recai a cobrança de tomada de
decisões e onde será cobrado qualquer efeito que as resoluções tomadas
causarem (KUNSCH, 2003).
No processo de comunicação é fundamental ter o feedback do receptor,
já que apenas assim será possível ter a certeza de que a mensagem foi recebida
e compreendida (WOLTON, 2011). É possível, dessa forma, também refletir
sobre o paradigma citado, já que a organização ouve os seus públicos e age
realizando um consenso entre as próprias necessidades e as dos públicos.
Pode-se dizer que, nessa situação, há uma via de mão dupla, já que as
relações públicas beneficiam os públicos ao proporcionar a oportunidade de ter
voz ativa, além de beneficiar também a organização, pois facilitam o processo
decisório, “o que leva ao aumento da receita da organização e à redução de
custos e dos riscos” (GRUNIG, 2011, p.32). Foi citado anteriormente que são
consideradas organizações de sucesso aquelas que conseguem atingir seus
objetivos; entretanto, ao não permitir que seus públicos participem da construção
de suas diretrizes, corre-se o risco de prejudicar sua compreensão.
As organizações que são orgânicas, horizontais e mais flexíveis ajudam a
“estimular a participação do trabalhador, fomentar o controle da qualidade total
e valorizar a flexibilidade nos processos de gestão e produção” (KUNSCH, 2003,
p.57). Há como relacionar com o paradigma da gestão estratégica
comportamental, uma vez que o trabalhador (colaborador ou funcionário) faz
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parte dos públicos estratégicos com quem a organização se relaciona
diariamente.
Os modelos de relações públicas abordados têm origem na obra de
James Grunig e Todd Hunt. São quatro modelos que retratam “formas típicas de
entender a natureza e o propósito das relações públicas” (GRUNIG, 2011, p.36)
e são apresentados na figura abaixo:
Figura 6: Modelos de comunicação
Agência de
imprensa/divulgação

Informação
pública

Assimétrico de
duas vias

Simétrico de duas
vias

• Mão única
• Assimétrico
• Comum para
publicitários
• Promover
produtos, pessoas
ou organizações

• Assimétrico
• Comum para
jornalistas
• Dissemina
informações
• Mão única

• Mão Dupla
• Assimétrico
• Indução dos
públicos
• Interesses
apenas da
organização

• Mão dupla
• Simétrico
• Negociação
• Pesquisa
• Entendimento
com os públicos

Fonte: Elaborado pela autora com base em Grunig (2011)

O primeiro modelo é chamado agência de imprensa/divulgação. Seu foco
é a propaganda e sua preocupação é apenas com a emissão. O compromisso
com a verdade não é essencial, já que o único objetivo é que a propaganda seja
favorável à organização. Os modelos assimétricos são vistos como egoístas,
pois “[...] tentam modificar o comportamento dos públicos e não da organização”
(GRUNIG, 2011, p.37).
O segundo modelo é chamado informação pública, o qual Grunig (2011)
compara a uma assessoria de imprensa. O objetivo neste modelo também é
apenas informar. A informação como matéria prima para a comunicação é
ressaltada por Simões (1995), assim como as relações de poder que se
estabelecem. Apesar de também ser assimétrico, este modelo difere do primeiro
por se preocupar com a veracidade dos fatos, mas permanece apenas emissor.
Ambos apresentam um formato em que é possível observar que não há um
planejamento voltado para os públicos estratégicos. Outro apontamento que
deve ser feito é o de que são utilizados para “proteger a organização do seu
ambiente” (GRUNIG, 2011, p.37).
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Voltado para a persuasão, o terceiro modelo é chamado assimétrico de
duas vias. Apesar de realizar pesquisa para conhecer os públicos, a organização
utiliza essa informação para “induzir os públicos a se comportarem como a
organização espera” (GRUNIG, 2011, p.37). Tal modelo pode ser utilizado em
situações onde não há tanto conflito e quando o público percebe que essa
indução trará benefícios. Um exemplo são as campanhas de vacinação e de uso
da camisinha, que são promovidas pelo governo brasileiro. O profissional de RP
utiliza a persuasão e a negociação como forma de equilibrar o relacionamento
entre as organizações e os seus públicos (ANDRADE, 2005).
Antes de apresentar o quarto modelo, é importante salientar que, apesar
de os três anteriores serem assimétricos, não se preocuparem com os públicos
e não parecerem ideais, eles funcionam em algumas situações. O quarto modelo
difere dos outros por buscar a compreensão mútua como uma forma de
beneficiar tanto a organização quanto os públicos estratégicos.
Definido como simétrico de duas vias, “é baseado na pesquisa e utiliza a
comunicação para administrar conflitos e aperfeiçoar o entendimento com
públicos estratégicos” (GRUNIG, 2011, p.38). O modelo traz para a organização
uma possibilidade de negociação e, desse modo, pode inclusive evitar o
acontecimento de um embate que dificulte os relacionamentos. Pode-se
ressaltar também o conceito de responsabilidade pública, observável quando a
organização assume os resultados de suas decisões perante os seus públicos.
Ao assumir a responsabilidade os resultados são que a cultura
organizacional passa a ser participativa ao invés de autoritária, pois a
organização ouve os seus públicos (GRUNIG, 2011). Na concepção de Ferrari
(2009, p.248) “[...] cultura organizacional é uma construção social coletiva
dinâmica que é compartilhada por pessoas e grupos sociais que percebem,
pensam e reagem diante de diferentes contextos”.
Por ser uma construção

coletiva (FERRARI,

2009), a cultura

organizacional sofre influência direta dos valores das pessoas que participam
dela. Sendo assim, a “[...] a cultura organizacional depende de uma cultura mais
ampla [...]” (FERRARI, 2009, p.250) e suas características interferem nas
práticas de comunicação das organizações.
Também a partir do estudo da excelência foi observado que “A
contribuição das relações públicas [...] é identificar o conjunto de problemas e
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soluções possíveis e trazê-lo para a arena da gestão estratégica” (GRUNIG,
2011, p.80). Para tal, as relações públicas são vistas a partir de um âmbito
estratégico, levando em consideração planejamento, implantação e avaliação de
programas; mensuração e avaliação dos relacionamentos com os stakeholders.
Além disso, o profissional deve também conseguir identificar e classificar quais
são os públicos que influenciam as decisões da organização.
Fundamentado nas diretrizes da teoria da excelência, França (2009;
2011) percebeu a necessidade de uma conceituação lógica dos públicos que
permeiam uma organização – complementando a percepção de Grunig (2011).
Essa conceituação considera o grau de envolvimento, a participação e a
interferência nas decisões da organização, conforme mostra a figura abaixo:
Figura 7: Conceituação lógica dos públicos

Essenciais
• Constitutivos
• Não constitutivo ou de
sustentação

Não essenciais ou
especiais
• Consultoria e promoção
• Setoriais sindicais
• Setoriais associativos
• Públicos comunitários

Rede de interferência
• Concorrentes
• Comunicação de massa

Fonte: Elaborado pela autora com base em França (2009; 2011)

Os públicos essenciais são aqueles sem os quais a organização não
existe, pois depende diretamente deles para sobreviver. Os públicos
constitutivos garantem a existência da organização (são os investidores, sócios,
governo) e os não constitutivos, apesar de também possuírem grande
importância, podem não existir temporariamente, como colaboradores e
fornecedores (FRANÇA, 2011). Por não estarem ligados à atividade-fim, os
públicos não essenciais ou especiais “[...] atuam externamente na promoção
institucional, corporativa e mercadológica da organização ou intermediando os
relacionamentos com o mercado” (FRANÇA, 2009, p.231).
A rede de interferência é chamada assim por se tratar de um tipo de
público que pode “[...] gerar interferências indesejáveis para a organização [...]
inclui públicos do cenário externo: a rede de concorrência [...]; as redes de
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comunicação de massa (mass media); os grupos de ativistas e ideológicos; e os
grupos de pressão” (FRANÇA, 2011, p.294). O estudo realizado por França é
complementar à conceituação de públicos da teoria da excelência, tendo o autor
se inspirado nela para elaborar seu pensamento.
Além de identificar e classificar os públicos, o estudo da excelência
também engloba orientações sobre ações que podem ser realizadas na
comunicação em momentos de crise (GRUNIG, 2011), ou seja, situações de
vulnerabilidade.
A situação de vulnerabilidade enfrentada pelas organizações como
resultado dos impactos de mudanças externas e internas, tem se
tornado ponto comum em estudos organizacionais. Um dos
pressupostos é que na medida em que se alteram as condições
sociais, econômicas, políticas e tecnológicas [...] as organizações são
pressionadas a modificar suas práticas administrativas e seus modelos
de gestão, como forma de garantir sua sustentabilidade e o
cumprimento de sua visão, missão e objetivos (FERRARI, 2009,
p.255).

Através de quatro princípios, Grunig (2011) orienta como uma
organização deve se portar em uma crise. São eles: o princípio do
relacionamento, o da responsabilidade, o da transparência e o da comunicação
simétrica. O primeiro princípio diz que as organizações que possuem bons
relacionamentos com os públicos os quais identificou que a influenciam são
menos propensos a passar por crises ou questões de vulnerabilidade. Assumir
a responsabilidade por uma crise e conseguir administrá-la, mesmo que não
tenha culpa, é o que uma organização que pratica o princípio da
responsabilidade faz. Ao se comprometer com a transparência, “[...] a
organização deve revelar tudo o que sabe sobre a crise ou os problemas
envolvidos” (GRUNIG, 2011, p.93). Caso não tenha ciência do ocorrido, é
necessário comprometer-se em investigar e divulgar as informações assim que
as tiver.
No princípio da comunicação simétrica, a organização assume que “[...]
os interesses dos seus públicos são tão importantes quanto os próprios no
momento em que a crise se manifesta” (GRUNIG, 2011, p.93). A função
estratégica de um profissional de relações públicas em momentos de crise “[...]
ajuda uma organização a interagir com os componentes sociais e políticos do
seu ambiente” (FERRARI, 2009, p.246).
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Apesar de ser parte de das funções de um profissional de relações
públicas, um desafio encontrado (GRUNIG, 2011) é ser ouvido para direcionar
as ações em momentos de crise ou para evitá-las. Para conseguir mudar essa
relação, o profissional deve buscar desenvolver outras habilidades e táticas, que
o coloquem em uma posição de influência. Quando consegue ter voz ativa e
implementar programas de comunicação, o resultado é desenvolver “[...]
relacionamento de qualidade com um público estratégico” (GRUNIG, 2011,
p.95).
A figura abaixo mostra as principais divergências entre o modelo
assimétrico e simétrico de duas vias:
Figura 8: Divergências entre os programas de relações públicas
Comunicação de mão
única

Comunicação de duas
mãos

Grau de exposição

Percepção mútua

Retenção de mensagens

Exatidão

Cognição

Compreensão

Atitude

Concordância

Comportamento

Comportamento
simbiótico

Fonte: Elaborado pela autora com base em Grunig (2011)

As diferenças entre a realização de programas de mão única ou com
objetivos de duas mãos vão desde pequenas percepções até interferências em
conseguir atingir os objetivos (GRUNIG, 2011). Nos programas de mão única,
percebe-se que ter controle sobre o que foi emitido para o público não é
suficiente: apesar de saber qual foi o grau de exposição, não há como mensurar
se o público realmente viu a mensagem enviada. Outro item a ser avaliado é a
retenção da mensagem, já que o público não é apenas exposto à mensagem,
mas também deve se lembrar dela. Ao enviar uma comunicação de mão única,

58

não se sabe com precisão se a mensagem foi recebida e compreendida
corretamente. Também não é de conhecimento da organização qual a atitude do
público quanto à mensagem que foi enviada – se são favoráveis ou não. Dessa
forma, não há como prever qual será o comportamento do público “[...] e as
consequências que cada um exerce sobre o outro” (GRUNIG, 2011, p.97).
Nos programas de relações públicas de duas mãos “a exposição
transforma-se em percepção mútua” (GRUNIG, 2011, p.97), já que organização
e públicos possuem conhecimento da influência de um pelo outro. A mensagem
que era (talvez) retida é lembrada com exatidão e, dessa forma, compreendida.
Como resultado, há concordância quanto aos objetivos e a tendência a “[...]
intensificar seus relacionamentos” (GRUNIG, 2011, p.97). O comportamento
passa a ser simbiótico, já que ambos entendem os interesses como se fossem
seus.
O objetivo das relações públicas é estabelecer, desenvolver e manter,
de forma planejada, vínculos, relacionamentos diretos, gerais ou
especializados, com pessoas, organizações, públicas e privadas,
públicos e a sociedade, com vista a traduzir esses relacionamentos em
benefícios para as partes envolvidas (FERRARI, 2009, p.246).

A importância de avaliar os programas está em perceber se é necessária
a sua continuidade ou alteração, para que não haja prejuízo nem para a
organização, nem para os stakeholders. Conectada nas avaliações dos
programas está também a mensuração dos relacionamentos, que, segundo o
estudo da excelência (GRUNIG, 2011), tinham resultados mais positivos a longo
prazo com seus públicos quando estabeleciam objetivos a curto prazo e
realizavam avaliação dos programas em andamento.
Para determinar a qualidade dos relacionamentos, Grunig (2011) utiliza
quatro indicadores que orientam a relação organização-públicos. O primeiro é a
reciprocidade de controle, vista como algo que mede o grau que os públicos e a
organização possuem em relação à influência que exercem uma na outra. O
autor relata que, embora “[...] raramente tenham igual poder [...]” (GRUNIG,
2011, p.100), deve existir satisfação acerca do controle de ambos. A confiança,
como segundo indicador, é um conceito complexo e mede “[...] a boa vontade de
cada uma das partes em se abrir para o risco de participar de um
relacionamento” (GRUNIG, 2011, p.101).
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Satisfação – é a medida a qual cada uma das partes se sente favorável
ou desfavorável em relação à outra porque as expectativas positivas
no relacionamento são reforçadas.
Compromisso – é a medida na qual cada uma das partes sente ou não
que o relacionamento vale o dispêndio de energia para mantê-lo ou
promove-lo (GRUNIG, 2011, p.101)

Como um adicional aos indicadores, há os tipos de relacionamento, como
o de troca, no qual um dos lados só trará algum benefício porque já teve um
retorno ou porque espera ter um retorno do outro (GRUNIG, 2011). No
relacionamento comunitário os benefícios são trazidos porque as partes
possuem preocupação em relação ao outro, ou seja, não necessariamente
esperam algo em troca. A função do profissional de relações públicas em uma
organização é fazer com que a alta administração perceba que é necessário ter
um relacionamento compartilhado com seus públicos, já que isso trará benefícios
futuros, como a redução de “[...] comportamentos negativos [...]” (GRUNIG, 2011,
p.102).
Os públicos são o objeto da atividade de relações públicas e é para
eles que desenvolvemos os relacionamentos, visando estabelecer o
equilíbrio de interesses. As organizações fazem parte da sociedade,
que, por sua vez, é moldada pela interação dos públicos. Se
construímos nossos relacionamentos com os públicos estratégicos,
pensando nas organizações para as quais prestamos serviços, mesmo
que indiretamente, estaremos também beneficiando a sociedade
(FERRARI, 2009, p.247).

Como formas para manter estes relacionamentos, Grunig (2011) cita
alguns exemplos de estratégias voltadas para a simetria, observados no quadro
abaixo:
Quadro 2 – Estratégias simétricas
Acessibilidade e abertura
Garantia de legitimidade
Redes de relacionamento
Divisão de tarefas
Estratégias de solução de
conflitos integradas
Ser incondicionalmente
construtivo

Para um bom relacionamento a organização deve dar acesso – e
ter acesso – aos representantes dos públicos e comunidade
Garantir comprometimento com a relação
Com grupos de comunidade, sindicatos, etc. Como uma das formas
para garantir a legitimidade
Compartilhar a solução de adversidades
São as estratégias em que o objetivo é resolver de forma que todas
as partes sejam beneficiadas, o que fortalece os relacionamentos
em longo prazo
É quando a organização faz tudo o que está ao seu alcance para
conseguir influenciar os stakeholders a fim de que eles atuem
conforme o interesse da organização
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Ganha/ganha ou sem acordo
Liderança visível
Saber ouvir
Receptividade
Diálogo constante e paciência
Cumprir promessas

Adiar uma negociação – na qual está tendo um conflito – até que
seja encontrada uma solução que beneficie todas as partes
As lideranças devem ser vistas e interagir com públicos
Ouvir o que os públicos falam, incluindo comunidade, para haja
transparência entre ambos
Acolher as questões dos públicos a fim de evitar impasses e conflito
Manter canais de diálogo, mesmo quando as opiniões e objetivos
divergem
Cumprir as promessas feitas aos públicos para estimular a
confiança.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Grunig (2011)

Outro conceito abordado pelos estudos da excelência foi a reputação.
Apesar de demonstrar que a prática de relações públicas possui uma atuação
mais efetiva em construir e manter relacionamentos, Grunig (2011) relata que a
reputação também está ligada a isso. Ela é entendida como a “[...] lembrança
que os públicos têm de uma organização e do que conversam entre si”
(GRUNIG, 2011, p.107). Dessa forma, avaliar a reputação também é avaliar o
relacionamento, já que ajuda “[...] a entender o que as pessoas pensam e dizem
a respeito de uma organização, e também como avaliam o seu relacionamento
com essa organização” (GRUNIG, 2011, p.109).
Após abordar os conceitos constantes na teoria da excelência (GRUNIG,
2011) é possível perceber a importância de um profissional de relações públicas
dentro da organização. A função estratégica que ele exerce ao fortalecer o
relacionamento entre os públicos e gerenciar os conflitos, ou mesmo evitar que
aconteçam, é fundamental para que a organização possa seguir suas diretrizes
e atingir seus objetivos. O profissional deve buscar evoluir a práxis, assim como
a teoria da função estratégica e, consequentemente, adaptá-las às mudanças
que ocorrem nas organizações e sociedade.
Conforme a percepção de Deleuze (2010), um conceito se altera
conforme a necessidade que o contexto implica. Dessa forma, as teorias de
relações públicas também não são estáticas e podem ser abordadas a partir de
diferentes prismas. A proposta de Grunig é apenas um dos estudos realizados
na área de relações públicas. Outros autores, como Simões, também
perceberam a necessidade de abordar a práxis e elaborar conteúdos para
facilitar o ensino na área. Dessa forma, o próximo tópico mostra outro prisma das
teorias de relações públicas a partir da perspectiva da função política.
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3.2 A FUNÇÃO POLÍTICA DAS RELAÇÕES PÚBLICAS
A partir da percepção da necessidade de um envolvimento maior dos
profissionais, Simões (1995) abordou os estudos da teoria da função política,
visto que os profissionais estavam apenas “oferecendo e operacionalizando a
atividade. [...] Pior ainda, executam tarefas sob visão restrita, produzindo eventos
e peças que qualquer pessoa com habilidades sociais poderia realizar sem a
necessidade de formação universitária” (SIMÕES, 2001, p.20).
A qualidade de ensino na área possui relação direta com os conteúdos
indicados e abordados que servem para mostrar o que é e o que se faz nas
relações públicas (MOURA, 2009). A teoria da função política surgiu para auxiliar
o entendimento na academia para que a práxis esteja de acordo com o mercado
e a pesquisa da área.
A inexistência de um conjunto de conceitos estabelecido, de maneira
crítica, pela comunidade que estuda esse ramo do conhecimento
humano permite a invasão de suas fronteiras por expressões que mais
confundem do que esclarecem. Isso ocorre com termos
endomarketing, marketing social, promoter que, não criticados pelos
professores ou, pior ainda, apoiados, são assimilados,
equivocadamente, pelos alunos, gerando antes confusão do que
aprendizado (SIMÕES, 2001, p.26).

A proposta teórica de Simões (1995) está na micropolítica. Em um
contexto maior está a macropolítica, que o autor explica como uma ciência de
governar o Estado. Ambas, macro e micropolítica, exercem influência uma na
outra. A função política está dentro do contexto da micropolítica, pois onde se
encontra no âmbito organizacional, no sistema de relações humanas. E política,
por entender como uma ciência do poder, na qual “[...] enquanto teoria, a política
busca compreender os processos do exercício do poder em sociedade [...] Na
prática busca interferir no processo, no qual ocorre a relação de poder, a fim de
organizar a sociedade” (LIMA; SIMÕES, 1997, p.103). Política é conviver entre
os diferentes, reforça Arendt (2002), além disso relata que os homens se
organizam – politicamente – para que consigam organizar seus interesses
comuns.
O que faz do homem um ser político é a sua faculdade para a ação; ela
o capacita a reunir-se a seus pares, agir em concerto e almejar
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objetivos e empreendimentos que mais passariam por sua mente,
deixando de lado os desejos de seu coração, se a ele não tivesse sido
concedido este dom – o de aventurar-se em algo novo (ARENDT,
1994, p.59).

A teoria estabelece critérios para que se possa praticar a atividade, afinal,
de acordo com Simões (2009), não há possibilidade de realizar comparações
sem possuir um modelo. Além disso, fornece embasamento para quem a
conhece e domina, fazendo com que a pessoa saia do nível “eu acho” (SIMÕES,
2001). Dessa forma, Simões (1995) traz a ideia de rede teórica, a qual entende
como:
[...] um conjunto de conceitos, definições e princípios logicamente
organizados e relacionados dedutivamente que explica o universo de
determinado fenômeno e ajuda o ser humano a compreendê-lo, prevêlo e controlá-lo. Neste sentido, há conotações com a ideia de sistema.
Todos os componentes se relacionam e influenciam de forma mútua.
Cada variável coaduna-se com as demais, correspondendo ao todo e
o todo integrando as partes (SIMÕES, 2001, p.47).

Com esse pensamento, Simões (1995; 2001; 2009) traz alguns conceitos
necessários para a práxis de Relações Públicas, conforme mostra o quadro
abaixo:
Quadro 3: Constructos de Relações Públicas
Causa da existência

Iminência do conflito no sistema

Definição conceitual
Definição
operacional
Componentes

Gestão da função organizacional política
Diagnóstico; Prognóstico; Assessoria; Implementação de
programas de comunicação
Organizações, grupos e pessoas
Visa cooperação no sistema para que a missão da organização
seja seguida
Formal: conflito/cooperação (sintomatologia);
Material: sistema organização-públicos
Cultural, econômica, política, ideológica, histórica, jurídica e
filosófica
Satisfação, insatisfação, boato, coligações, pressão, conflito,
negociação, crise, arbitragem, convulsão social

Objetivo
Objeto
Dimensões
Etapas
Bases de poder
Matéria-prima
Técnicas midiáticas
Bases filosóficas

Ação: legal, legítima e recompensa;
Comunicação: informar, persuadir e negociar
Informação: redução da incerteza
Entrada, saída e mistas
Ética: Legitimidade da ação
Estética: Ações bem pensadas, bem planejadas e bem
executadas

Fonte: Elaborado pela autora com base em Simões (1995; 2001; 2009)
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O primeiro conceito trazido por Simões (1995; 2009) é o da causa,
salientada como motivo para a existência de uma atividade. No caso das
relações públicas, surgiu da relação de poder existente entre as organizações e
seus públicos e, consequentemente, da possibilidade do conflito. Entender a
definição conceitual como a “[...] Gestão da Função Organizacional Política”
(SIMÕES, 2001, p.51) é perceber que, assim como as outras funções, a
organizacional política também precisa ser gerida.
A função política se refere à relação de poder entre a organização e
todos aqueles agentes com influência que podem interceptar ou
desviar sua trajetória. Esta função contém as ações correlacionadas
com o processo de exercício de poder/comunicação interno e externo
à organização (SIMÕES, 2001, p.51).

Portanto, as relações públicas atuam como forma de coordenar os canais
de comunicação existentes entre organização e públicos. Essa relação é uma
via de mão dupla, onde a organização emite (fala) e também recebe (ouve) e,
assim, conhece os interesses de ambos. Explicar a definição operacional da
atividade é dizer como ela é praticada, ou seja, a partir de quais ações são
estabelecidas as atividades de relações públicas (SIMÕES, 1995).
As relações públicas buscam colocar em prática a gestão da função
organizacional política. O processo inicia com a pesquisa, trata-se de um “[...]
levantamento de informações [...]” (KUNSCH, 2003, p.219), que serão base para
a fase de diagnóstico onde será descrita a situação daquela organização no
contexto necessário – engloba histórico, produtos, objetivos e outros dados que
forem essenciais. O diagnóstico ainda abarca “[...] a realização de investigações
classificadas como: auditoria de opinião; pesquisa de opinião; pesquisa
institucional; e pesquisa de cenário institucional” (MOURA, 2011, p.89).

O

terceiro passo é “assessorar os líderes da organização, prevenindo-os das
possíveis ocorrências de conflito e suas causas, apresentando sugestões de
políticas e procedimentos que evitem e/ou resolvam o impasse” (SIMÕES, 1995,
p.96-97).
Com posse das informações do diagnóstico, torna-se possível planejar a
estratégia de acordo com os objetivos da organização, com o intuito de servir
como um “[...] guia de orientação para as ações” (KUNSCH, 2003, p.220). No
planejamento também é preciso levar em consideração os recursos necessários.
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Após isso, “[...] se procede à implantação do planejamento, colocando-se em
prática aquilo que foi planejado, efetivando as ações que foram delineadas no
processo de planejamento” (KUNSCH, 2003, p.221).
Controle e avaliação são realizados de forma ininterrupta durante todo o
processo “[...] para que não se afaste dos objetivos colimados” (SIMÕES, 2009,
p.148). A partir da avaliação “[...] é possível comparar os resultados obtidos com
o que foi planejado e organizado, a partir de parâmetros e indicadores
previamente estabelecidos” (KUNSCH, 2003, p.221).
Tendo o entendimento da questão conceitual e operacional das relações
públicas, Simões (2001) explica sobre os componentes, sendo o primeiro a
organização. Utiliza-se a percepção de Kunsch para conceituar o termo:
Qualquer organização constitui um sistema que necessita receber
boas energias do meio ambiente, transforma tais energias e exporta as
energias transformadas no interior para o meio ambiente, com a
finalidade de conquistar maiores condições de segurança, para
sobreviver. [...] O fato é que não podemos considerar uma organização
somente em seu âmbito interno e de forma estática. É preciso vê-la em
relação a um contexto muito mais amplo [...] vinculada ao ambiente em
que ela vive, incluindo os aspectos sociais, econômicos, políticos,
tecnológicos, ecológicos e culturais, variáveis que interferem
enormemente na vida organizacional (KUNSCH, 2003, p.30).

O outro componente está ligado diretamente a organização, e são os
públicos. Esses públicos podem ser pessoas (ou conjuntos de pessoas), outras
organizações, governo, acionistas, entre outros. A ação dos púbicos, “[...] além
de variar em seu tamanho e complexidade, caracteriza-se também, pelo
potencial de poder que cada um pode exercer ante os interesses da organização,
com variada probabilidade de bloquear sua missão” (SIMÕES, 2001, p.54). O
pensamento do autor é complementado por Roig (2009, p.337) ao afirmar que
“[...] sendo o público o elemento do sistema que tanto pode influenciar o seu
parceiro quanto ser influenciado por ele, conforme os interesses de cada um”.
Pode-se pressupor como objetivo da atividade de relações públicas
a cooperação mútua entre as partes do sistema organização-públicos,
visando à consecução da missão organizacional. [...] A organização,
caso não obtenha, para suas decisões, a cooperação de seus públicos,
provavelmente, defrontar-se-á com muitos obstáculos em sua trajetória
e terá sua missão comprometida. [...] O objetivo da atividade almeja
ação favorável dos públicos à missão da organização (SIMÕES, 2001,
p.148-149, grifo nosso).
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Como objeto, o autor destaca que para “[...] análise e intervenção da
atividade [...] o sistema social organização-públicos [...] é designado objeto
material” (SIMÕES, 2009, p.149). Ressalta também que a abordagem da análise
e intervenção é realizada através das duas extremidades, ou seja, conflito e
cooperação entre a organização e seus públicos – sendo este o objeto formal. O
estado de iminente conflito e do desejo de cooperação é uma premissa básica
para as organizações, e é neste sistema que as relações públicas atuam.
Outro

constructo

diz respeito

“[...]

às

diversas

dimensões

do

relacionamento social da organização com seus públicos” (SIMÕES, 2001, p.54).
Inicia-se pela dimensão cultural, já que “ao fazer coisas o ser humano gerou todo
um sistema auxiliar de comunicação [...] o homem gerou cultura [...] em sua
relação social faz cultura [...] sociedade e cultura são faces da mesma moeda”
(SIMÕES, 1995, p.64). Para o autor, tudo o que acontece dentro de um sistema
de relação organização-público possui relação com cultura. O sistema social, n
entanto, não age sozinho, “[...] ao fazer cultura utiliza recursos materiais e
financeiros [...], porém, tais recursos são escassos [...] assim o sistema é
obrigado a escolher as melhores alternativas [...] isto nada mais é do que fazer
economia” (SIMÕES, 1995, p.64-65).
“Toda relação social é, também, política” (SIMÕES, 2001, p.55). Tanto a
organização quanto os públicos possuem seus próprios interesses, “ambas
visam a vantagem na escolha, a fim de poderem dispor de mais recursos [...].
Faz a escolha aquela parte que tem mais poder de decisão [...], condições de
influenciar a decisão da outra, ou ainda de impô-la [...] (SIMÕES, 1995, p. 65). A
ideologia “[...] é orientadora do processo decisório e motivadora das partes para
a implementação das ações (SIMÕES, 1995, p.67). Ela está “[...] aderida pela
mente dos participantes ou fazendo parte da cultura da sociedade na qual se
inserem” (SIMÕES, 2001, p.55).
Por ser um processo de escolha, e assim uma relação de poder, o sistema
organização-públicos

–

que

está

incluído

em

uma

situação

de

conflito/cooperação – pode chegar em âmbito jurídico nos casos em que o
conflito não consegue ser resolvido. Este sistema também está inserido em um
contexto de tempo e espaço; dessa forma, também se encontra em um cenário
histórico (SIMÕES, 2001, p.55).

66
Essas ideias demonstram na prática que a organização é sempre o
resultado de tudo o que faz ou deixou de fazer com relação aos seus
interesses e aos do público. Todas as suas ações presentes e futuras
dependem de resultados de suas ações passadas. O passado influi no
presente através de incontáveis interações (SIMÕES, 1995, p.68).

Por ser constituída de pessoas, a organização também implica reflexões
de aspecto filosófico e ao cumprir com suas responsabilidades sociais está
voltada para a ética. Se, além disso, tiver pensado, planejado e bem executado
essas ações a organização está praticando a estética (SIMÕES, 2001).
O próximo constructo exemplifica quais são as etapas de interação –
também chamadas de níveis de problema – que podem ocorrer entre a
organização e seus públicos e considera situações com e sem conflito, sendo
estes os sintomas dessa relação (SIMÕES, 1995; 2001; 2009). Apesar da ordem,
não necessariamente elas podem ocorrer dessa forma, podendo algumas não
acontecerem, dependendo do contexto.
A etapa inicial é quando não há conflito e os públicos estão satisfeitos com
a organização. Consequentemente, colaboram com suas ações ou são neutros
em relação a elas. Porém, a qualquer momento eles podem passar para a
insatisfação, onde já existe um desconforto ante à organização, sem ter
necessariamente prejuízo a esta última. Quando não há um posicionamento da
organização perante seus públicos, começam a surgir burburinhos ou boatos
que são “[...] prejudiciais à credibilidade da organização” (SIMÕES, 2001, p.56).
Ao continuarem sem nenhum dado, os públicos passam a criar redes ou
coligações – principalmente com a mídia, o que pode ocorrer com charges, para
sanar suas inquietações acerca das informações da organização (SIMÕES,
1995; 2001). As coligações, depois de organizadas, passam a pressionar a
organização para que os interesses que divergem sejam alterados. Caso não
haja sucesso, se estabelece o conflito.
Entende-se por conflito um impasse no processo decisório, embora a
organização e o público estejam utilizando vários meios e linguagens
para chegarem à solução do problema. Os canais podem estar abertos,
mas as transações desejadas não se realizam. [...] O que resulta é o
desgaste da organização com possível perda de espaço, seja perante
os públicos, seja para a concorrência (SIMÕES, 1995, p.77).

Ao não conseguir sanar o conflito a partir de uma negociação, este pode
aprofundar-se e se transformar em uma crise. Isso leva “[...] a uma ruptura no
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sistema. As partes se afastam. O processo de relacionamento se fragmenta”
(SIMÕES, 2001, p.57). Apela-se, então, para o poder judiciário, que fará o
intermédio entre a organização e os públicos. “[...] Os prejuízos serão
proporcionais ao distanciamento entre a solução desejada e a decisão proferida
pelo Governo, a espera por essa decisão e a veiculação das notícias nos meios
de comunicação de massa [...]” (SIMÕES, 1995, p.78). Quando perde as
esperanças de fazer com que seus direitos e desejos sejam ouvidos e acatados
ocorre a convulsão social, onde o público passa a se comportar de forma
violenta. É a etapa que tanto organização quanto público tendem a evitar.
Para aprofundar a questão das relações de poder no sistema
organização-públicos, Simões (1995; 2009) traz dois conceitos: ação e
comunicação – ou discurso. Por sua vez, a ação divide-se em legal, legítima,
coercitiva. Para que exista uma ação, ou uma decisão, ela necessita ser legal,
ou seja, “[...] quem decide está autorizado a fazê-lo” (SIMÕES, 2009, p.150).
Contudo, toda a decisão tomada é um risco, já que não se pode agradar a todos.
Para tal, a ação também precisar ser legítima, a qual se explica como “[...]
quando as decisões se enquadram em aspectos do bem comum e visam aos
interesses legítimos de ambas as partes” (SIMÕES, 2009, p.150).
Ainda há a ação coercitiva, pois, mesmo sendo legal e legítima, a ação
pode não ser interpretada dessa forma pelo público. Uma das partes pode
pressionar a outra de forma agradável, a partir de uma recompensa, ou de forma
não agradável, com uma punição. Esse tipo de ação pode trazer problemas, já
que possui limites tênues com questões éticas (SIMÕES, 2009).
[...] seria necessário saber até onde se exerce o poder, através de que
revezamentos e até que instâncias, frequentemente ínfimas, de
controle, de vigilância, de proibições, de coerções. Onde há poder, ele
se exerce. Ninguém é, propriamente falando, seu titular; e, no entanto,
ele sempre se exerce em determinada direção, com uns de um lado e
outros do outro; não se sabe ao certo quem o detém; mas se sabe
quem não o possui (FOUCAULT, 2015, p.138).

A comunicação é utilizada como uma forma de exercer a influência
perante o público, pois as ações precisam ser ouvidas e aceitas por ele. Assim,
as relações públicas são vistas como uma forma de facilitar o intercâmbio de
mensagens entre as organizações e seus públicos (SIMÕES, 1995).
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[...] entende-se por comunicação um processo de troca de
informações, chegando à resultante: compreensão mútua. A utilização
do termo “comunicação” com esse sentido aproxima-o ou contém o
significado de negociação, de intercâmbio de propostas na busca de
um resultado em que ambas as partes se beneficiam, designado
negociação ganha-ganha (SIMÕES, 2009, p.151).

O processo de comunicação pode ser apenas de informação, onde a
organização envia e busca conhecimentos que considera significativos, tanto
para reduzir algumas incertezas quanto para decodificar e deduzir outras
informações. É importante salientar a diferença entre a informação e a
desinformação, pois esta última significa levar dados que não são verdadeiros –
ou não estão completos – para induzir certas decisões que poderiam ter outros
posicionamentos se a informação estivesse completa (SIMÕES, 2009). A
comunicação pode ser também utilizada “[...] com sentido de informar ou com
significado de dar ordens” (SIMÕES, 2009, p.151). Para influenciar a alteração
das decisões é utilizada a persuasão, a partir da qual a organização argumenta
e justifica seus pontos de vista.
A informação age como um gatilho para o sistema “[...] levando a
cooperação entre as partes” (SIMÕES, 2001, p.60). O autor a entende como “[...]
uma quantidade de dados, com significado e utilidade para as partes, contendo
a verdade e reduzindo a incerteza diante da necessidade de resposta a uma
pergunta” (SIMÕES, 2009, p.151-152). Essas informações possuem um fluxo,
para o qual Simões (1995; 2009) utiliza as seguintes nomenclaturas: entrada
(quando as mensagens são recebidas pela organização), saída (quando as
técnicas utilizadas levam a mensagem para os públicos) e, finalmente, mistas
(quando há um fluxo de entrada e saída de mensagens). Ao profissional de
relações públicas cabe criatividade ao escolher ou criar as técnicas necessárias
para cada contexto.
[...] há uma tendência à reorientação no modo de percepção sobre
relações públicas na atualidade: a simples troca no modo de
informação já não é suficiente para manter o sistema social
organização-públicos interligado; é necessário reconhecer que, tanto
organização como o público exercem poder e capacidade de
influenciar um ao outro no processo de busca dos seus objetivos
(ROIG, 2009, p.330).
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Em “[...] busca da legitimidade da ação organizacional [...]” (SIMÕES,
2009, p.154) está uma das bases filosóficas: a ética. Esse princípio justifica o
motivo da existência da atividade perante a sociedade. Nessa perspectiva, “[...]
a legitimidade é a percepção do stakeholder de que uma organização é boa e
que tem o direito de continuar desenvolvendo suas atividades” (CARVALHO,
2009, p.312). Porém, a ética não atua sozinha, outra base filosófica, a estética
visa organizar para que as políticas institucionais sejam justas antecedendo a
ética. Dessa forma, os conflitos surgem porque as ações são realizadas pelos
seres humanos, sendo estes imperfeitos (SIMÕES, 2009). Para que haja
equilíbrio entre as relações, as tendências de comportamento da organização
devem ser estar em harmonia com o comportamento dos públicos, já que “[...] a
organização existe para servir a comunidade e não para explorá-la” (SIMÕES,
1995, p.223).
A organização precisa se voltar a ações que valorizem o ser humano de
forma não autoritária e sim considerando que é ele quem legitima a autoridade
(SIMÕES, 2001). Considerando que “é dever ético e estético produzir algo
melhor” (SIMÕES, 2001, p.84), o profissional deve buscar o resultado mais eficaz
para o conflito que a organização está enfrentando, pois apesar de algumas
situações possuírem similaridades, há o contexto e outras perspectivas que
podem ser diferentes.
Se alguns profissionais e organizações burlam o código de ética da
atividade, não significa que à atividade em si corresponda isso. Ela, em
sua essência é ética. [...] Poder-se-ia dizer que, se a vida não é melhor
com ética, certamente seria pior sem ela. (SIMÕES, 2001, p.97)

Os constructos trazidos (SIMÕES, 1995; 2009) nem sempre aparecem
nessa ordem, podendo não apresentar alguns deles ou ter outras peculiaridades,
dependendo da situação. As relações públicas não são baseadas apenas em
fundamentação científica, pois é preciso ter também uma ideologia que justifique
o tempo e esforço desprendido pelos profissionais. Sua atuação acontece
através da mediação de conflitos pelo diálogo entre a organização e os públicos
(CARVALHO, 2009). Entende-se, então, que as relações públicas existem
apenas em meios nos quais há espaço para diálogo e negociação, não sendo
possível em ambientes autoritários (SIMÕES, 2001).
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Não se pode desconsiderar, nessas condições, que as organizações
são sistemas complexos e altamente dinâmicos que mantém amplo
espectro de públicos, configurando, assim, um círculo de relações,
processos e transações diversificados (CARVALHO, 2009, p.313).

É papel das relações públicas buscar a cooperação no sistema
organização-públicos, pois este profissional reconhece que a relação pode atuar
tanto a favor como contra os objetivos da organização.
Uma vez que o sistema social sofre influência do meio em que está
inserido, pode-se afirmar que os conceitos teóricos nessa área do
conhecimento devem, por excelência, corresponder a essa realidade.
Se o contrário ocorrer, está-se às voltas com conceitos envelhecidos,
impedindo ou dificultando a leitura e interpretação dos fenômenos
(ROIG, 2009, p.329).

Dessa forma, a intenção do autor é estimular as pesquisas na área e
trazer auxílio no ensino dentro da academia (SIMÕES, 2009). Entende-se,
portanto, que há muitas esferas ainda não estudadas ou que podem ser vistas a
partir de outras perspectivas e adaptadas a cada contexto.

71

4 REFLETINDO AS CONVERGÊNCIAS
Para entender a evolução da mudança de percepção da natureza humana
e da compreensão da empatia foi adotada uma linha do tempo, a fim de mesclar
as perspectivas estudadas, tendo início com apontamentos filosóficos da
natureza humana e seguindo com autores da psicologia para apontar a
perspectiva teórica da empatia até finalizar com as práticas propostas por
Krznaric (2015) e Rosenberg (2006). Após abordar o conceito de empatia e suas
práticas nos âmbitos filosóficos e psicológicos, os resultados serão cruzados
com a práxis das teorias da excelência e da função política.
A metodologia foi escolhida a fim de organizar cronologicamente a
transformação do conceito e da prática do objeto de estudo. Sendo assim, foi
considerada a data de origem das obras, e não as referenciadas.
4.1 LINHA DO TEMPO DO PENSAMENTO EMPÁTICO
Para compreender o conceito de empatia, inicialmente é preciso conhecer
a percepção sobre a natureza humana. Esse entendimento sofreu mudanças ao
longo do tempo, de forma que a consciência dependia também do contexto no
qual o pensador estava. Sendo assim, em um mesmo período é possível que
ocorram concepções diferentes de acordo com a experiência de cada estudioso.
A figura abaixo apresenta a primeira fase abordada sobre o entendimento da
natureza humana:
Figura 9: Entendimento da natureza humana I

1651 - Hobbes

1759 - Smith

Fonte: Elaborado pela autora

A natureza humana, na percepção de Hobbes (2003), é o homem
enquanto um ser que age apenas em favor de seus próprios interesses –
inclusive o de se juntar em grupos –, sendo egoísta e até mesmo agressivo.
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Parte desse pensamento é resultado do contexto em que vivia, onde havia uma
guerra civil e um momento de transição governamental política.
Por volta de um século depois surge o primeiro entendimento de empatia,
que partiu de Smith (1999). A percepção era a de que a pessoa trocava de lugar,
na imaginação, com o sofredor, e o conceito atuava como um complemento da
simpatia. O autor percebia o homem como um ser social, mas acreditava que
dentro de cada um existia um espectador. O papel dele era julgar e avaliar o
comportamento do outro e de si mesmo a partir das próprias crenças e da própria
noção de certo ou errado. Ademais, ele acreditava que as decisões eram
tomadas a partir dos interesses pessoais, do sentimento de companheirismo em
relação ao outro e da simpatia – empatia somada ao entendimento de
espectador.
Percebe-se que os filósofos possuem entendimentos diferentes da
natureza humana em alguns aspectos, mas que ambos são pessimistas em
determinados níveis. O ponto de vista de Hobbes (2003) é cético em relação à
bondade do ser humano, evidenciado ao chamá-lo de egoísta com tendências
agressivas. Mesmo reconhecendo a empatia, Smith (1999), afirma que o homem
apenas tem atitudes boas por estar sendo observado pelo espectador. Além
disso, concorda com Hobbes (2003) ao afirmar que as decisões são tomadas a
partir dos interesses pessoais. Mesmo assim, adiciona a simpatia como outro
fator responsável por influenciar a tomada de decisões. Ou seja, analisando as
duas percepções, ambos os filósofos acreditam que o homem não é,
naturalmente, bom.
A questão do instinto gregário também é divergente. Ambos reconhecem
que as pessoas podem se juntar em grupos, mas Hobbes (2003) acredita que o
homem só se junta com outros indivíduos por interesse. Esse pensamento pode
ser explicado pelo contexto do autor, já que, nas guerras, é comum a coligação
de pessoas que possuem inimigos em comum (como o interesse em derrubálos). Em contraponto, Smith (1999) presume que o homem é um ser social, de
forma que sua tendência natural seja formar grupos para sobreviver.
A justiça comutativa é outro conceito trazido por Smith (1999),
entendendo-o como um conjunto de regras e normas, formais ou sociais, que
fazem com que o ser humano possa viver em sociedade. Atitudes de fazer o bem
sem esperar um retorno, são chamadas por Smith (1999) de beneficência. O
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autor alega que uma sociedade sem justiça comutativa é injusta, porém, se não
há beneficência, apenas não é tão agradável viver naquele local.
A figura abaixo da continuidade à apresentação da linha do tempo,
trazendo dois outros autores:
Figura 10: Entendimento da natureza humana II

1651: Hobbes

1759:
Smith

1859/1871:
Darwin

1886-1939:
Freud

Fonte: Elaborado pela autora

Quando Darwin publicou sua obra sobre a origem das espécies (1859),
em uma das possibilidades de análise mais difundidas, entendia-se que a
sobrevivência era uma questão de força e competitividade (KRZNARIC, 2015).
Todavia, após alguns estudos, trouxe a obra sobre a descendência do homem
(1871), na qual afirmava que a cooperação também era um fator fundamental
para a evolução, visto que diversas espécies se reúnem em bandos para
sobreviver.
Com os estudos sobre a psicanálise, Freud (2010), assim como Hobbes
(2003), percebia o homem como um ser egoísta e agressivo, vivendo em função
de suas pulsões. Porém, concordava com Smith (1999) ao conceber a tendência
humana de se reunir em grupos. No pensamento freudiano, o ser humano
precisa se voltar para dentro de si para compreender seus problemas e
dificuldades, ou seja, praticar a introspecção. Tal perspectiva está ligada ao fato
de Freud defender que o estereótipo do comportamento humano ocorre como
resultado de episódios da infância com fatores genéticos (BARATA; RAMOS,
J.A.; RAMOS, S., 2015).
A descoberta do inconsciente foi o que balizou e deu início aos estudos
da psicanálise. Comparando a mente a um iceberg, Freud (BARATA; RAMOS,
J.A.; RAMOS, S., 2015) explica que o consciente é o que está visível aos olhos,
ou seja, é o material ao qual se tem acesso instantâneo, o que se está atento no
momento – novos aprendizados. O subconsciente engloba informações
submersas, mas, de fácil acesso – algumas memórias e informações. No
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inconsciente estão aspectos que precisam ser protegidos, tais como traumas e
outros conteúdos. Além disso, no inconsciente estão os dados das atividades
que são realizadas já sem tanta atenção. O inconsciente é responsável por
guardar as informações de personalidade, instintos e pulsões (BARATA;
RAMOS, J.A.; RAMOS, S., 2015).
Por entender que o homem vive em função de suas pulsões, Freud
(NASIO, 1995) utilizava um esquema básico em que o homem recebia um
estímulo (excitação) que resultava em uma tensão e, por sua vez necessitava de
uma descarga. O prazer absoluto nunca é alcançado, visto que, além de sempre
existir um novo estímulo, nem sempre é possível descarregar toda a tensão.
Essa carga que não é aliviada, com o tempo, passa a fazer parte do inconsciente
e traz uma necessidade de repetição para que o ciclo se cumpra – mesmo que
não esteja vinculado a felicidade.
Dessa forma, Freud (1998) identificou o processo ao qual chamou de
transferência, onde pacientes diagnosticados com neurose percebiam a
possibilidade de repetir (reviver) determinados momentos e sentimentos
(JORGE, 2005). Inicialmente era percebida por Freud como uma forma de
resistência ao tratamento; entretanto, o psicanalista entendeu posteriormente
que ela poderia se tornar uma aliada, caso fosse conduzida de forma a auxiliar
o paciente (BARATA; RAMOS, J.A.; RAMOS, S., 2015). Na transferência, o
paciente projeta emoções no analista. Logo, para auxiliá-lo, o analista precisa
trazer ao consciente do paciente que ele está projetando sentimentos do seu
inconsciente.
A figura apresentada abaixo finaliza o recorte dos autores sobre a
natureza humana:
Figura 11: Entendimento da natureza humana III

1651:
Hobbes

1759:
Smith

1859/1871:
Darwin

1886-1939:
Freud

1900-1948:
Gandhi

1958-1963:
Arendt

Fonte: Elaborado pela autora

Em sua filosofia de não-violência, Gandhi (2009) acreditava que as ações
injustas realizadas pelas pessoas deveriam ser combatidas. O que, para ele, era
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diferente de ir contra as pessoas, pois atacar uma outra pessoa era o mesmo
que atacar a si. Para isso, Gandhi procurava reconhecer o que havia de humano
em cada um, de forma a entender quais eram seus valores e motivações, mesmo
que essas fossem contrárias às dele. A postura adotada por ele aumentava sua
tolerância com as pessoas, mas não com os atos que elas praticavam.
Como um dos resultados de viver em conjunto, todas as atividades
humanas são pensadas para tal. Este era o pensamento de Arendt (2007). A
autora tinha uma visão com a qual percebia a política como uma forma de
organização para que as pessoas – que são diferentes umas das outras –
consigam compor seus interesses comuns.
Uma das convergências do discurso de Gandhi e Arendt é a percepção
de que as pessoas podem viver de forma harmoniosa, caso consigam pensar
em conjunto soluções que atendam às suas expectativas. Dessa forma,
precisam identificar os interesses que possuem em comum e enxergar o outro
também como um ser humano. O quadro abaixo apresenta fragmentos das
concepções dos autores estudados sobre a natureza humana:
Quadro 4 – A evolução do entendimento da natureza humana
Autor
Hobbes
Smith
Darwin
Freud
Gandhi
Arendt

Concepção
Entende o homem como um ser egoísta e agressivo; se reúne em grupos apenas
quando é do seu interesse
Homem como um ser social que necessita viver em sociedade; Ações são
observadas pelo olhar do espectador
Obra de 1859: Sobrevivência do mais forte; Competitividade; Individualismo
Obra de 1871: Cada um tem o seu papel; vive em bando; Cooperação
Egoísta; necessidade de viver em sociedade; vive em função das suas pulsões;
Necessidade de amar e ser amado; tendência a repetições
Reconhece a humanidade em cada pessoa; a ação injusta deve ser combatida não
a pessoa; atacar o outro é atacar a si mesmo
Acredita que política é conviver entre os diferentes e que as pessoas se reúnem
para organizar seus interesses em comum.

Fonte: Elaborado pela autora

O recorte das percepções dos autores evidencia a evolução do
entendimento da natureza humana ao longo dos séculos. Um dos fatores que
pode ser citado como determinante para essa mudança é o contexto vivido.
Percebe-se que, quando há violência e política absolutista, há tendência de
entender o homem pensando apenas nas próprias necessidades, como é o caso
de Hobbes (2003). O pensamento de Smith (1999) pode ser visto como otimista,
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porém o homem só agiria com bondade por acreditar que estava sempre sendo
vigiado. Dessa forma, comportava-se de maneira justa e benevolente para que
fosse assim também no pensamento das outras pessoas da sociedade. Ou seja,
não agia assim por ser uma pessoa boa, mas para que a percepção dos outros
fosse essa.
Pode-se dizer que o pensamento de Hobbes (2003) foi retomado por
Darwin em seu entendimento acerca da sobrevivência e evolução das espécies.
Contudo, mesmo Darwin percebeu a necessidade de viver em grupos,
compreendendo que os animais precisariam de cooperação e compartilhamento
para conseguir sobreviver. Logo, chega-se no entendimento de Freud: apesar
de egoísta, o homem sentia a necessidade de amar e também de ser amado
(BARATA; RAMOS, J.A.; RAMOS, S., 2015).
Pregar a tolerância entre as pessoas foi um dos preceitos de Gandhi,
assim como entender a natureza humana. Ao enxergar o outro como pessoa
poderia, assim, entender as causas por trás de seus atos. E poderiam conviver
politicamente e organizar seus interesses comuns, conforme o pensamento de
Arendt (2002). Assim, a figura abaixo passa a apresentar as primeiras
percepções do entendimento de empatia, a partir dos autores selecionados:
Figura 12: Entendimento do conceito de empatia I
Smith: trocar de
lugar com o
sofredor na
imaginação

Jung: Sentir junto (a
partir da relação
entre transferência e
contratransferência)

Rogers:
desenvolver
interesse em
compreender o
paciente sem julgar

Fonte: Elaborado pela autora

Ao trocar de lugar com o sofredor na imaginação, Smith (1999) estava
complementando sua percepção de simpatia, a qual somava com o
entendimento do espectador. A partir da compreensão da psicanálise e da
transferência, trazida nas obras de Freud, outros estudiosos, como Jung,
trouxeram novas perspectivas para a transferência e suas ramificações. Na visão
de Jung (2011a) o paciente pode projetar qualquer coisa, então o analista precisa
estar atento para conseguir guiá-lo nessa conexão consigo mesmo. Ao evoluir o
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estudo, Jung (2011a) salienta que a transferência também causa uma reação no
analista – a contratransferência. O analista também é uma pessoa; portanto, não
fica imune às emoções emitidas pelo paciente. Assim, Jung (2011b) indicava a
necessidade de cautela por parte do analista, controlando as emoções e reações
frente ao paciente.
Como complemento da contratransferência, surge a utilização da empatia,
entendida por Jung (PEREIRA, 2014) como “sentir junto”. A maneira como o
analista reage e demonstra isso pode ser aliada ao tratamento, pois conecta as
relações e age como um condutor confiável às informações do inconsciente do
paciente. A transferência, segundo Ferenczi (2011), também pode ser percebida
na relação aluno/professor, pai/filho e outros. O psicanalista utilizou a empatia
como ferramenta de análise, pois entendia que o paciente como alguém com
quem poderia existir identificação.
Na área da psicologia, foi Rogers quem colocou a empatia em destaque
no tratamento dos pacientes. Na abordagem centrada na pessoa, Rogers (2009)
entende que o terapeuta precisa proporcionar uma relação que forneça meios
para que o paciente consiga se desenvolver. Sua perspectiva – tanto da
utilização da empatia quanto do método de terapia – evoluiu conforme a
experiência obtida no tratamento de crianças e adultos.
Os principais pontos abordados por Rogers (2009) são referentes à
prática terapêutica, mas dizem respeito também a questões coletivas das
relações humanas. Para ele, a empatia é a capacidade de desenvolver interesse
em compreender o que o outro quer dizer, sem julgá-lo (compreensão empática).
Um dos argumentos de convergência entre Jung e Rogers é de que a empatia
não pode ser controlada ou planejada: ela atua de forma instintiva. Ambos
possuem visões diferentes da de Freud (2010), mas Rogers (2009) busca
enfatizar que, mesmo assim, não está sendo ingênuo acerca da natureza
humana. Diferencia sua percepção entendendo que o homem com medo pode
agir de forma agressiva, consequentemente prejudicando o outro e a si mesmo.
A figura abaixo apresenta a percepção dos demais autores sobre o conceito de
empatia:
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Figura 13: Entendimento do conceito de empatia II

Smith: trocar de
lugar com o
sofredor na
imaginação

Jung: Sentir
junto

Coplan: processo
imaginativo complexo em
que um osbservador
simula estados
psicológicos de outra
pessoa

Rogers: desenvolver
interesse em
compreender o paciente
sem julgar

Krznaric: arte de se colocar no
lugar do outro por meio da
imaginação, compreendendo
sentimentos e perspectivas.
Usa para guiar suas ações

Rosenberg: dar ao
outro chance de se
expressar antes de
realizar um pedido

Barter: uma
disponibilidade de estar
com o outro e não tentar
mudá-lo de alguma forma,
apenas aceitá-lo como é
naquele contexto

Fonte: Elaborado pela autora

Para Rosenberg (2006) a empatia está ligada a ideia de permissão, pois
se assente que o outro expresse seus sentimentos. A percepção que Coplan
(2014) traz é a da empatia como um processo imaginativo, em que o
ouvinte/observador busca representar aquilo que o outro fala, diferenciando-o de
si mesmo. Ao mesmo tempo em que se diferencia o outro, deve-se aceitá-lo da
forma como é, naquele contexto (BARTER, 2017a). Da mesma forma, Krznaric
(2015) acrescenta que essa arte tem como objetivo compreender os sentimentos
e perspectivas do outro para que possa guiar suas ações. Esse entendimento de
Krznaric (2015) torna-se mais amplo porque o filósofo entende a empatia como
algo que pode contribuir para a transformação social. Por este motivo,
acrescenta

que

a

compreensão

do

outro

influencia

as

ações

do

observador/ouvinte.
Para entender a evolução do conceito de empatia, o quadro abaixo mostra
fragmentos da concepção dos autores estudados:
Quadro 5 – A evolução do conceito de empatia
Autor
Smith
Jung
Rogers
Rosenberg
Coplan

Concepção
Trocar de lugar com o sofredor na imaginação
Sentir junto
Desenvolver interesse e permitir compreender o outro sem
utilizar preconceito ou julgamentos; compreensão empática
Oportunidade dada ao outro de se expressar antes de realizar
um pedido.
Processo imaginativo onde, fazendo a diferenciação eu-outro,
são realizadas simulações da situação – psicológica – de
outra pessoa.
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Krznaric
Barter

A partir da imaginação compreender os sentimentos e
perspectivas do outro, utilizando esse entendimento para guiar
as próprias ações.
Disponibilidade de estar com o outro, aceitando-o como ele é
naquele contexto. Conexão.

Fonte: Elaborado pela autora

Conceitos não são estáticos, de acordo com Deleuze (2010). A partir da
crítica do entendimento anterior, adaptado ao contexto, os conceitos evoluem
para serem utilizados naquele determinado período. O que pode ser percebido
a partir dos fragmentos utilizados no quadro acima é que, com o passar do
tempo, o conceito de empatia ganhou outros elementos que passaram a compor
seu sentido. De certa forma é retomado o conceito de Smith (1999), no qual a
dimensão utilizada é a imaginação. Entendendo a empatia como um processo
imaginativo, que também é complexo, Coplan (2014) relata que uma pessoa
simula, na imaginação, a condição psicológica de outra pessoa, de maneira que
ainda diferencia o outro de si mesmo. Esse desmembramento de ambos é
necessário, já que se tratam de duas pessoas; portanto, duas percepções
diferentes. Na empatia é preciso que exista uma conexão entre as partes,
mesmo sendo apenas uma representação imaginativa, Rogers (2009) utiliza o
termo permitir compreender para essa situação. É o momento em que o
ouvinte/observador despe-se de seus julgamentos e preconceitos e passa a
ouvir o outro e permitir a si mesmo compreendê-lo. Ou ainda, uma oportunidade
que se dá ao outro (ROSENBERG, 2006), de forma que, naquele momento, o
outro é aceito da forma que ele é (BARTER, 2017a).
Um adendo ao entendimento de Coplan (2014) está no conceito de
Krznaric (2015). O filósofo também concorda que empatia é um processo que
ocorre no âmbito da imaginação; no entanto, salienta que o observador utiliza
esse conhecimento do outro para guiar as próprias ações. No seu entendimento,
Krznaric (2015) percebe a empatia como um fator que pode se estender às
relações coletivas, originando uma transformação social. Essa percepção
também foi a de Rogers (FONTGALLAND; MOREIRA, 2012) quando, na fase
inter-humana ou coletiva, passa a entender que a empatia age promovendo a
mudança e o conhecimento.
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Assim, a empatia pode ser concebida como um processo de conexão que
ocorre no âmbito imaginativo e busca compreender o outro, suas percepções e
sentimentos. Não se pode esquecer que o outro é um ser diferente; portanto, ao
ouvir, é necessário despir-se dos julgamentos, preconceitos e estereótipos, de
forma a permitir entender e enxergar o outro como a pessoa que é naquele
determinado contexto.
4.2 A EMPATIA NA PRÁTICA
Para abordar a prática da empatia foram selecionados três autores que, a
partir de suas perspectivas e experiências, expuseram métodos para que se
possa agir de maneira empática. Cada um deles possui uma nomenclatura:
Rogers (2009) chama de abordagem centrada na pessoa; Rosenberg (2006), de
comunicação não-violenta e Krznaric (2015), de hábitos para ser empático.
A figura abaixo apresenta a primeira perspectiva, abordagem centrada na
pessoa, de Rogers (2009):
Figura 14: Abordagem centrada na pessoa

Aceitação

Compreensão

Autenticidade

Liberdade
Abordagem
centrada na
Pessoa

Fonte: Elaborado pela autora com base em Rogers (2009)

Na abordagem centrada na pessoa, Rogers (2009) apresenta algumas
condições necessárias para conseguir certo tipo de relação com o paciente, que
irá resultar no seu desenvolvimento como pessoa. Elas são aplicadas tanto para
o terapeuta quanto para o paciente e são resultado uma da outra. A primeira
condição é a autenticidade, na qual entende que a pessoa precisa ser verdadeira
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e estar consciente dos próprios sentimentos. Fingir que está calmo em um
momento de raiva não auxilia na construção das relações. Esse senso de
realidade é citado pelo autor como primeiro item necessário em uma relação.
A aceitação – de si mesmo e do outro – é o exercício de compreender o
outro sem que haja julgamento (ROGERS, 2009). Entender o outro e a si pode
ocasionar uma mudança no observador, pois aceitar o que se é já se constitui
em uma mudança. A importância dessa aceitação é observada como resultado
da compreensão, pois é preciso se conhecer e conhecer o outro para saber quais
são os seus limites, de forma a aceitar as consequências que cada ação pode
trazer, dentro do contexto em que se está. Na perspectiva de Rogers (2009), a
liberdade é sentimento de conseguir explorar a possibilidade de compreensão
de si e do outro em todos os aspectos, inclusive conteúdos traumáticos ou
esquecidos no inconsciente.
A abordagem centrada na pessoa influenciou outros psicólogos a elaborar
suas próprias perspectivas. Um deles foi Rosenberg (2006), que formulou a
concepção de comunicação não-violenta. A CNV é um conjunto de práticas que
visam melhorar o diálogo para que as relações sejam de cooperação e que os
conflitos sejam evitados ou resolvidos de forma mais fácil. A dificuldade da CNV
está em colocar os componentes em prática, já que visam que as relações sejam
mais verdadeiras e com alto nível de intimidade (BARTER, 2017b)
O ciclo CNV está separado entre quatro componentes e duas partes e não
necessariamente seguem esta ordem, pois podem acontecer simultaneamente.
A não-violência deve ser praticada primeiramente consigo, depois com o outro
e, posterior a isso, coletivamente (BARTER, 2016). O primeiro componente é
observar sem julgar, pois o julgamento e a avaliação podem agir limitando a
percepção que se pode ter do outro (ROSENBERG, 2006). Para identificar os
sentimentos é necessário aumentar o vocabulário utilizado para expressá-los. É
comum a utilização do verbo sentir antes de emitir o sentimento real e, como
consequência, mascarar a verdade. Com o intuito de demonstrar as emoções de
maneira adequada deve-se ter consciência daquilo que foi sentido.
A necessidade está ligada à forma como foi recebida a mensagem ou a
ação do outro e como se escolheu recebê-la (responsabilidade emocional). O
que o outro faz pode ser considerado apenas um estímulo, mas não a causa do
que é sentido (ROSENBERG, 2006). Principalmente as mensagens negativas
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podem não ser bem aceitas; nesses casos, há quatro possibilidades: culpar a si
mesmo, culpar o outro, escutar os próprios sentimentos e necessidades e, por
último, escutar os sentimentos e necessidades do outro. Há ainda o lado no qual
o locutor não se certificou se a pessoa com quem ele está falando está disponível
e ouvindo ele naquele momento (BARTER, 2016).
Após estar ciente da necessidade que o sentimento causou, é o momento
de elaborar o pedido. Este pedido deve ser realizado de forma clara e positiva –
pedir o que realmente quer e não o que não quer (ROSENBERG, 2006). O autor
relata que um pedido pode ser facilmente confundido com uma imposição, razão
pela qual não se deve colocar o outro na obrigação de realizá-lo ou fazer com
que se sinta culpado ao não fazer. Pedir de forma honesta apenas aumenta as
chances de que seja realizado.
Uma das partes já está implícita nos componentes: a de expressar-se com
honestidade. O entendimento de receber com empatia é no sentido de estar
disponível para o outro, aceitando-o como ele é (BARTER, 2017a). Ou, para
Rosenberg (2006), a oportunidade de se expressar antes de realizar um pedido.
Ambos salientam que, no momento em que se ouve o outro, todos os sentidos
devem estar voltados para tal. Há dois comportamentos que são observados
quando uma pessoa sente que foi realmente ouvida. Em um deles a pessoa
instantaneamente para de falar, pois expressou tudo aquilo que necessitava. No
outro comportamento nota-se um perceptível alívio da tensão.
Constata-se que a CNV é um guia para que seja possível reconhecer o
outro como ser humano e conectar-se a ele, a fim de evitar conflitos. Mesmo
apontando a empatia como um de seus componentes, ao observar o processo
da CNV, verifica-se a possibilidade de ser um guia de para atingir
relacionamentos mais empáticos.
Tendo as duas primeiras perspectivas, já é possível apontar pontos de
convergência, já que uma sofreu influência da outra. Ambas são da área da
psicologia, mas a CNV mostra uma abordagem mais ampla, pois sua aplicação
está, principalmente, na resolução de conflitos. Em uma das possibilidades de
entendimento, a abordagem de Rogers (2009) está mais voltada para o
autoconhecimento e para o auxílio do tratamento do paciente. Um resumo das
visões pode ser observado na figura abaixo:
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Figura 15 – Práticas de empatia: Rogers x Rosenberg
Abordagem centrada na pessoa
Para construir relações verdadeiras é preciso ser autêntico, aceitar
e compreender o outro e a si mesmo do jeito que é, sem efetuar
julgamentos. E assim, alcançar a liberdade de conseguir explorar
todos os âmbitos da sua existência
Comunicação não-violenta
A partir da observação sem julgamento identificar o sentimento a
partir daquilo que foi ouvido e a necessidade originada dele, tendo
isso claro, realizar o pedido. Em todo o processo deve-se agir com
honestidade e empatia. A não-violência deve ser praticada
individualmente, com o outro e coletivamente

Fonte: elaborado pela autora

Mesmo sem expor que as abordagens são metodologias para se ser
empático, nota-se que elas expressam formas de promover o diálogo sincero e
a identificação do outro como ser humano e, consequentemente, viabilizar uma
conexão entre as partes. Entre as similaridades dos dois métodos destacam-se
alguns itens: agir com honestidade, evitar julgamentos, aceitar e ouvir o outro
como ele é (e a si mesmo). Percebe-se que a primeira é mais voltada para a
relação terapeuta/paciente e que a CNV mostra-se mais ampla, podendo ser
utilizada nas relações interpessoais no âmbito íntimo ou no trabalho.
Todavia, os métodos atuam de forma complementar e visam, de certa
forma, o mesmo objetivo, o de tornar as relações mais autênticas para que os
conflitos sejam resolvidos, sejam eles internos ou externos. Ao elaborar os
componentes da comunicação não-violenta, além das influências dos
ensinamentos de Gandhi, Rosenberg (2006) baseou-se na abordagem centrada
na pessoa.
Um dos aspectos da perspectiva proposta por Rosenberg (2006) é
relatado também como um dos seis hábitos para ser empático apresentados por
Krznaric (2015). Os hábitos são guias que servem para facilitar o caminho para
se tornar uma pessoa mais empática. O primeiro hábito é “acione o cérebro
empático”, no qual Krznaric (2015) explica que o cérebro humano já nasce
programado para ser empático. Contudo, de tanto ouvir que é da natureza
humana ser egoísta, atos de gentileza são vistos como exceção. Para Krznaric
(2015) é necessário mudar o discurso e começar a perceber os próprios atos
que sejam realizados com empatia, pois reconhecer a empatia em si e nos outros
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ajuda no desenvolvimento dela. O segundo hábito é o “salto imaginativo” e está
ligado aos ensinamentos de Gandhi (2009), nos quais ele se esforçava para ser
empático – inclusive com os inimigos – e reconhecer neles a sua humanidade.
Uma das formas de perceber o outro como ser humano é identificar-se com as
experiências, pois dessa maneira é possível estabelecer uma conexão –
necessária para existir empatia (KRZNARIC, 2015). Deve-se deixar de lado
qualquer barreira que possa impedir a empatia, como preconceito, autoridade,
distância, negação ou julgamentos.
Para “buscar aventuras experienciais”, Krznaric (2015) mostra duas
opções: imersão e cooperação. Na imersão procura-se realmente viver as
experiências ou buscar alguém que viva. Nos desastres, as pessoas costumam
se organizar para ajudar e facilitar a comunicação, momentos entendidos por
Krznaric (2015) como cooperação.
O quarto hábito, “praticar a arte da conversação”, é o que está relacionado
diretamente à CNV, pois Krznaric (2015) entende que para, que se possa
compreender realmente o outro, deve-se estar com todos os sentidos voltados
para o que a pessoa fala.
“Viajar na sua poltrona” é utilizar os meios com os quais se tem mais
familiaridade e facilidade para identificar a empatia em outras pessoas e
contextos. Pode-se usar arte, literatura, cinema ou mesmo as redes sociais,
sendo que esta última é preciso entender como uma plataforma para conhecer
outras perspectivas que não seriam possíveis sem este recurso. O último hábito
está relacionado com o entendimento que Krznaric (2015) possui de empatia, ou
seja, que ela é um fator de “transformação social”. O filósofo salienta que
qualquer ato é válido, já que perceber objetivos em comum é um dos passos
para reconhecer a empatia como fator de transformação.
Após abordar as práticas dos três autores, é possível perceber que elas
possuem algumas convergências e que funcionam complementando uma à
outra. No caso das perspectivas de Rogers (2009) e Rosenberg (2006), o
segundo autor teve influência na teoria do primeiro para a concepção da CNV.
Porém, conforme abordado, Krznaric (2015) também se baseou em alguns
ensinamentos da comunicação não-violenta. A percepção de cada abordagem é
mostrada no quadro abaixo:

85
Quadro 6 – Empatia na prática
Autor

Rogers

Rosenberg

Krznaric

Concepção
Percepção de compreensão empática a partir de sua experiência das terapias de
adultos e crianças. Em sua fase coletiva, abordou a empatia de forma mais ampla,
englobando a resolução de conflitos políticos. Entre as práticas orientadas, o
psicólogo ressalta autenticidade, aceitação, compreensão e liberdade como fatores
chave para alcançar relacionamentos genuínos. Para ele, a empatia deve ser
praticada com o outro e consigo mesmo, pois dessa forma a pessoa promove o
autodesenvolvimento.
Baseado na compreensão empática e nos ensinamentos de Gandhi. A CNV é um
conjunto de práticas para fortalecer a comunicação e a linguagem para relembrar que
todos são humanos. Entre as práticas destacam-se: observar sem julgar; identificar
os sentimentos; reconhecer a necessidade que aquele sentimento gerou; elaborar
pedidos claros; agir com honestidade e empatia. Um dos pontos abordados pelo autor
é a responsabilidade emocional, onde cada um se torna responsável por aquilo que
sente, deixando de colocar a culpa no outro. A prática é utilizada para resolução de
conflitos e favorece um ambiente propício para o diálogo. A não-violência deve ser
praticada consigo mesmo, com o outro e coletivamente.
O filósofo traz seis hábitos que as pessoas podem praticar para que possam ser mais
empáticas. Esses hábitos englobam reconhecer atos empáticos em si e nos outros;
perceber o outro como ser humano; evitar as barreiras (preconceito, autoridade,
distância e negação); explorar e conhecer outras culturas e pessoas, podendo utilizar
meios com os quais tenha mais familiaridade (arte, cinema, literatura, redes sociais);
praticar o diálogo e a escuta radical, onde ao ouvir é preciso utilizar todos os sentidos;
gerar ações para espalhar a empatia e promover a transformação social.

Fonte: Elaborado pela autora

O quadro mostra fragmentos selecionados a partir das perspectivas que
apresentam práticas da empatia. As duas primeiras abordagens não expõem
que são guias específicos para tornar alguém mais empático, mas é possível ver
similaridades com os hábitos que Krznaric (2015) evidencia. Um dos pontos
abordados pelos três autores é a questão do julgamento: cada pessoa deve ser
percebida como um ser humano único e não classificado a partir de rótulos e
estereótipos. Também é comum entre os autores a opinião de que a empatia
deve ser praticada primeiro consigo mesmo, pois é preciso estar bem para
conseguir se conectar ao outro.
A importância do diálogo e a necessidade de ser autêntico são tópicos
também citado pelos autores. Uma questão levantada por Rosenberg (2006) é a
dificuldade que as pessoas possuem em mostrar suas vulnerabilidades. O
assunto também foi trazido por Rogers (2009) ao ressaltar que, nos momentos
em que se mostrou mais vulnerável em suas relações, foi quando obteve os
melhores resultados. A partir da visão de Rogers (2009), Rosenberg (2006) e
Krznaric (2015), pode-se elencar as seguintes práticas para estimular e
desenvolver a empatia, apresentadas na figura abaixo:
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Figura 16 – 10 passos para a empatia

Ouvir utilizando
outros sentidos
além da audição

Ser autêntico e
honesto

Estar consciente e ser
responsável pelos
próprios sentimentos

Identificar pequenos
gestos de empatia
no cotidiano

Reconhecer o
outro e a si
mesmo como ser
humano

Permitir
compreender (o
outro e a si mesmo)

Permitir que os outros
percebam suas
vulnerabilidades

Evitar julgamentos
e outras barreiras
que dificultam a
conexão com o outro

Considerar o
contexto

Agir de forma
consciente

Fonte: Elaborado pela autora

Os dez passos para se tornar uma pessoa empática são uma observação
das práticas propostas na abordagem centrada na pessoa, na CNV e nos seis
hábitos para ser empático. Entre elas haviam já algumas similaridades, mas,
unindo-as nestes dez passos, os hábitos foram complementados a fim de facilitar
a compreensão – já que a dificuldade normalmente está em colocar os itens em
prática. O primeiro passo foi retirado da percepção de Krznaric (2015) sobre a
CNV (ROSENBERG, 2006): uma forma de ouvir o outro utilizando outros
sentidos, como tato e visão. O emissor deve perceber que está sendo ouvido e,
para tanto, o receptor pode utilizar, além dos sentidos, a paráfrase, quando for
relevante.
O segundo passo é uma prática citada pelos três autores: refere-se à
autenticidade e à honestidade na hora de se expressar. Não há como a outra
pessoa saber o que o emissor está pensando se ele não for sincero e claro na
sua fala. Mentir ou omitir algum aspecto não auxilia na construção de relações
mais positivas (ROGERS, 2009). Mais um passo, relatado pelos autores de
formas diferentes, é reconhecer a humanidade em si e no outro. Para Rogers
(2009) significa aceitação e resulta em mudança dentro de si. Para Rosenberg
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(2006) e Barter (2016) significa ser não-violento consigo mesmo, o que deve ser
realizado, pois não há como ser empático com o outro sem ser consigo também.
Deve existir um equilíbrio, segundo Krznaric (2015) entre pensar em si e no outro
e que é possível utilizar o olhar oferecido para o outro com o intuito de enxergar
a si mesmo.
Relacionadas com os primeiros passos, aparecem as barreiras que
podem ser a prática frequente de julgar, rotular ou utilizar estereótipos nas
pessoas. Isso faz com que percam a sua identidade individual. Outro fator que
pode representar uma barreira é citado por Krznaric (2015) como a autoridade,
pois é difícil ter empatia por quem está em um cargo acima. Para Barter (2016),
não é possível dialogar com papeis sociais, ou seja, é preciso deixar de lado a
posição em que a pessoa se encontra e percebê-la como um ser humano. Outras
causas que barram a empatia são a distância – quanto mais longe da realidade
o outro está, mais difícil será ter empatia – e o hábito que as pessoas possuem
de aconselhar, tentar diminuir o problema do outro ou começar a falar de si.
Como uma pessoa é diferente da outra, cada um terá uma (ou mais de uma)
barreira para superar.
O quinto passo está relacionado com a responsabilidade emocional
apresentada por Rosenberg (2006). Para ele, as pessoas devem passar a
perceber que são responsáveis pelo que sentem: as ações de outra pessoa
podem influenciar, mas não ser a causa dos sentimentos/angústias/sofrimento
de alguém. Cada um deve estar consciente do sentimento que possui perante
cada situação e, assim, conseguir expressá-la de forma autêntica.
Permitir compreender, conceito trazido por Rogers (2009), está ligado ao
terceiro passo, porém é preciso ressaltá-lo. Essa permissão diz respeito a si
mesmo e ao outro, pois, ao praticar a empatia, está se permitindo a si ouvir o
outro e permitindo ao emissor que ele seja ouvido.
Outro fator a ser considerado ao praticar a empatia é o contexto em que
essa pessoa se encontra, ressaltado por Rogers (2009) e Barter (2016). Na
perspectiva da CNV, Barter (2016) relata que o processo não é generalista, pois
ele atua naquele momento e naquelas condições. Como forma de praticar a
empatia, Krznaric (2015) sugere que se identifique os pequenos gestos de
empatia realizados no cotidiano e que, muitas vezes, passam despercebidos,
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podendo ser observados em si e nas pessoas de convívio próximo. Segundo o
autor, essa prática ajuda a acionar a empatia que está no inconsciente.
Mostrar as próprias vulnerabilidades aos outros pode ser um dos itens
mais difíceis de praticar, pois nenhuma pessoa quer parecer vulnerável
(ROSENBERG, 2006). Uma forma de permitir que elas apareçam é a troca de
experiências, gerando identificação com o outro e auxiliando no processo de
reconhecimento da humanidade. Um dos componentes da CNV fala sobre
realizar pedidos com clareza (ROSENBERG, 2006); já Krznaric (2015), em seu
conceito de empatia, ressalta que a compreensão do outro influencia nas ações
do ouvinte, pois trata a empatia como fator para transformação social.
No décimo e último passo para ser empático foi escolhida uma forma de
mesclar essas ideias utilizando a expressão agir de forma consciente. Como já
abordado, cada pessoa é responsável por seus próprios sentimentos e, assim
deve agir de acordo com o resultado da compreensão do outro e dos próprios
sentimentos. Neste momento o indivíduo deve equilibrar essa relação, já que,
sendo responsável por seus sentimentos, deve estar consciente das
consequências que as suas ações podem ter.
Os dez passos são um resumo do entendimento das perspectivas dos
autores abordados. Assim como destaca Deleuze (2010), os conceitos são
alterados de acordo com o contexto em que se encontram e permanecem em
movimento constante. Da mesma forma acontece com as práticas, que, de
acordo com o contexto e da necessidade, sofrem alterações ao adicionarem ou
alterarem uma interpretação.
4.3 RECONHECENDO A EMPATIA NA TEORIA DA EXCELÊNCIA
Ao levar em consideração o entendimento da definição e da prática de
empatia com as perspectivas da filosofia, da psicologia e da comunicação nãoviolenta, é realizada uma relação com as teorias de relações públicas. A primeira
teoria abordada é a Teoria da Excelência, fruto de uma pesquisa da década de
80 realizada por Grunig em conjunto com uma equipe de pesquisadores.
O estudo da excelência engloba quatro modelos de práxis observados na
área de relações públicas. Além disso, conseguiu reunir grande parte das teorias
e promover a aglutinação entre elas com o objetivo de conseguir sanar os
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principais problemas encontrados no mercado de trabalho naquele contexto
(GRUNIG, 2011). Para o autor, as relações públicas atuam de forma estratégica
para que a organização possa ser eficaz, ou seja, possa atingir os seus objetivos.
A primeira convergência encontrada com a empatia é o reconhecimento de que
a pessoas são diferentes entre si, conforme mostra a figura abaixo:
Figura 17 – Convergências entre a empatia e a teoria da excelência I

Comunicação
organizacional
a partir de uma
perspectiva
sistêmica: os
grupos existem
a partir das
diferenças entre
as pessoas

Fragmento do
conceito de
empatia:
reconhecer as
diferenças entre
as pessoas para
conseguir
exergá-las como
ser humano

Fonte: elaborado pela autora

Em um cenário de comunicação organizacional, onde cada uma faz parte
de um ambiente e dele fazem parte os diversos públicos com os quais se
relaciona (GRUNIG, 2011), Luhmann (2009) entende que as pessoas são
diferentes entre si. As atividades desses públicos influenciam e são influenciadas
a partir dessa relação com a organização, conforme mostra a figura 17. Ao
retomar o conceito de empatia, surge a percepção sobre entender que o outro é
um ser diferente (BARTER, 2017a), e este é um dos primeiros passos para
reconhecer a humanidade do outro e, assim praticar a empatia. A questão dos
públicos foi um ponto tão importante na teoria da excelência que outros autores,
como França (2011) se inspiraram para criar uma conceituação lógica, levando
em consideração que alguns públicos interagem, influenciam e se relacionam
mais com a organização. Novamente a questão sobre entender as diferenças
entre eles, pois na área de relações públicas as abordagens devem ser
diferentes de acordo com cada público.
No contexto abordado acima, as relações públicas visam criar e manter
os relacionamentos, além de gerenciá-los estrategicamente a fim de gerar
benefícios para ambos – organização/públicos (FRANÇA, 2011). Dessa forma,
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entende-se que a atividade de relações públicas funciona como um meio para
que a organização possa se conectar com os seus públicos. Na empatia, a ideia
é que cada pessoa seja diferenciada; porém, na relação organização-públicos,
isso é algo difícil de acontecer, já que são muitos os stakeholders relacionados.
Todavia, isso pode existir mesmo nesse tipo de relação ao juntar a práxis de
relações públicas.
Os primeiros três modelos de comunicação trazidos por Grunig (2011) não
se preocupam com os públicos, apesar de funcionarem em alguns contextos,
conforme apresentado no capítulo 3.1. No quarto modelo abordado por Grunig
(2011), o autor se refere ao modelo simétrico de duas vias, que consiste em uma
comunicação que visa a compreensão mútua entre a organização e os seus
públicos. Esse modelo possui algumas relações com a empatia, como pode ser
visto na figura abaixo:
Figura 18 – Convergências entre a empatia e a teoria da excelência II

Modelo Simétrico de
duas vias
• Administra e evitar
conflitos
• Aperfeiçoa
entendimento
• Possibilita a
negociação
• Utiliza pesquisa
• Mão dupla
• Compreensão mútua

Entendimento de
Empatia
• Processo de conexão
• Reconhecer as
diferenças e
compreender o outro
• Considera o contexto
• Ouve percepções do
outro

Fonte: Elaborado pela autora

A figura acima mostra, de forma resumida, o modelo simétrico de duas
vias, assim como alguns pontos do conceito de empatia abordados no item 4.1
deste capítulo. O modelo simétrico de duas vias almeja a compreensão mútua
entre a organização e os seus públicos (GRUNIG, 2011). Pode-se dizer que
procura conectar as partes, assim como a empatia. Ampliar a empatia para uma
larga escala é o que deseja Krznaric (2015) ao trazer a ideia de transformação
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social. Dessa forma, a busca pela compreensão mútua possui relação com a
empatia, já que ambas pretendem criar e manter um vínculo com a outra parte.
Mesmo que seja, de certa forma, utópico entre organização-públicos,
conseguir prestar um atendimento individualizado é possível. Quando se une a
pesquisa, sugerida no modelo simétrico de duas vias, está se fazendo um
esforço para conhecer o seu público e acolhê-lo de forma empática. Tem-se,
assim uma comunicação de mão dupla, ou seja, é emitida uma mensagem da
organização para os públicos (em uma ação ou campanha), esta é recebida e o
retorno é recebido pela organização – e levado em consideração. Os conflitos
também tendem a ser evitados ou resolvidos de forma mais efetiva, já que, com
o diálogo entre as partes, a organização passa a ser mais transparente e sabe o
que o público espera dela.
Nesse contexto, a organização tem consciência de que sua existência
também depende do sucesso dessa relação com os stakeholders. Além disso,
possibilita a negociação entre as partes, já que o cenário permite o diálogo, como
é visto na figura abaixo:
Figura 19 – Convergências entre a empatia e a teoria da excelência III
Estabelecem um
ambiente proprício para
o diálogo (mão dupla)
Permitir
compreender
(ouvir)

Visam estreitar a
distância entre
duas partes
Empatia e
Gestão
estratégica
comportamental

Fonte: Elaborado pela autora

Quanto ao paradigma, o modelo simétrico de duas vias utiliza a gestão
estratégica comportamental, na qual a atividade de relações públicas
desempenha práxis que estreitam a distância entre a organização e o ambiente
em que está estabelecida (GRUNIG, 2011). Assim como o processo de empatia,
esse tipo de gestão visa o diálogo entre as partes, já que permite que a
organização compreenda a opinião dos públicos com os quais se relaciona.
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Logo, os públicos não terão surpresas acerca das ações realizadas, já que
puderam participar da sua construção quando suas ideias foram ouvidas.
A gestão estratégica comportamental dá voz aos públicos, para que as
ações realizadas possam compor equilíbrio entre o propósito da organização e
as considerações dos stakeholders. O mesmo equilíbrio que Krznaric (2015)
sinaliza que deve existir entre olhar para si e ser empático com o outro. O autor
também salienta que é possível se reconhecer no outro, o que também pode
acontecer nesse caso, já que os públicos que compõem a cultura organizacional
também inspiram construção da identidade da organização (FERRARI, 2009).
Seguir a práxis proposta pela teoria da excelência também auxilia na
resolução e pode até impedir que alguns conflitos gerem repercussão. Ela se
assemelha aos passos que foram identificados ao analisar o entendimento de
Rogers (2009), Rosenberg (2006) e Krznaric (2015), conforme a figura a seguir:
Figura 20 – Convergências entre a empatia e a teoria da excelência IV

Práticas
empáticas

Práxis de RP em
crises

• Escuta
• Autenticidade
• Contexto
• Vulnerabilidade
• Consciência

• Relacionamento
• Responsabilidade
• Transparência
• Comunicação
simétrica

Fonte: Elaborado pela autora

Na análise tanto do conceito de empatia quanto nas orientações em
relação às práticas que são sugeridas, a transparência foi um item recorrente em
todas as perspectivas. Além de se mostrar com um fator que auxilia no
fortalecimento das relações, deixar que suas vulnerabilidades sejam percebidas
atua como uma forma de identificação com o outro. Também nas relações
públicas, alguns desses hábitos são percebidos.
Na gestão de uma crise, a práxis orienta que haja transparência nas ações
realizadas e que a organização assuma a responsabilidade por seus atos – ou
como abordado na CNV, que se torne responsável por seus sentimentos
(ROSENBERG, 2006). Ao ter consciência dos seus atos, a organização terá
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ouvido e reconhecido que os públicos e seus interesses são tão importantes
quanto os dela, caracterizando, assim, simetria na comunicação (GRUNIG,
2011).
Conforme mostra o quadro abaixo, a empatia pode ser reconhecida nas
práxis de relações públicas, pois ambas possuem o objetivo de manter
relacionamentos estáveis e que tendem a durar.
Quadro 7 – Afinidades entre empatia e teoria da excelência
Teoria da Excelência
Compreensão mútua
Relacionamento fortalecido
Transparência
Mão dupla
Responsabilidade
Negociação

Entendimento e práticas da empatia
Conexão
Reconhecer a humanidade
Ser autêntico e honesto
Permite compreender
Consciente e responsável pelos sentimentos
Age de forma consciente

Fonte: Elaborado pela autora

Da forma retratada pelos autores, tanto no que concerne à empatia quanto
à teoria da excelência, é possível reconhecer as convergências entre os estudos.
Conforme mostrado no quadro acima, que contém fragmentos das perspectivas,
a empatia é configurada mais no sentido dos relacionamentos interpessoais;
porém, Krznaric (2015) traz uma visão mais ampla que pode ser aplicada em
outros ambientes. Assim como o autor citado, Rosenberg (2006) também utiliza
a CNV além do sentido dos relacionamentos entre as pessoas, auxiliando na
resolução de conflitos políticos e em zonas de guerra – o próprio Gandhi (2009)
utilizou a não-violência para combater injustiças na Índia.
A comunicação, sendo entendida de forma minimalista, é um processo em
que um emissor envia uma mensagem para um receptor – podendo ser esse
receptor a organização ou os públicos. E a práxis de relações públicas atua de
forma a auxiliar estrategicamente nessa comunicação para que ambos possam
se beneficiar desse relacionamento. Para isso, reconhece as particularidades de
cada público, a fim de entender suas percepções e conseguir equilibrá-las de
acordo com o propósito da organização. A transparência entre as partes é
necessária, assim como o reconhecimento da responsabilidade pelas ações
realizadas, principalmente por parte da organização.
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Todavia, a teoria da excelência é apenas uma das possibilidades de
perspectiva da práxis de relações públicas. Outros autores, como Simões,
perceberam a necessidade de continuar pesquisando na área para desenvolver
as práxis ao contexto atualizado. Dessa forma, o próximo tópico analisado é a
teoria da função política e sua possível relação com a empatia.
4.4 CONCEITO E PRÁTICA DA EMPATIA NA FUNÇÃO POLÍTICA
A teoria da função política abordada por Simões (1995) foi concebida pela
necessidade que o autor percebeu de ter maior envolvimento da práxis com o
campo teórico da área de relações públicas. A proposição está no âmbito da
micropolítica, ou seja, tem seu foco no cenário organizacional, dentro de um
sistema de relações humanas. A figura abaixo, mostra a primeira semelhança
entre o objeto – empatia – e a função política:
Figura 21 – Convergências entre a empatia e a teoria da função política I

Política: compreender os
processos do exercício do
poder em sociedade, além de
conviver entre os diferentes
em prol dos interesses
comuns.

Empatia: processo de
conexão no âmbito
imaginativo na tentativa de
compreender o outro,
entendendo ele como ser
humano com suas
particularidades - sem julgá-lo
- considerando o contexto.

Fonte: elaborado pela autora

Torna-se necessária a compreensão sobre o conceito de política, trazido
por Arendt (2002) como a convivência entre os homens, que se organizam para
coordenar interesses comuns. Essa é uma relação de poder, onde um influencia
o outro, considerando a micropolítica e a teoria da função política de Simões
(2009). Da mesma forma, a empatia é vista por Gandhi (2009), Rosenberg (2006)
e Krznaric (2015), assim como a política é para Arendt (2007) uma forma de
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perceber os interesses comuns, reconhecendo o outro como ser humano, com
a possibilidade de conseguir viver de forma harmoniosa.
É preciso considerar que, em geral, as pessoas possuem convergências
em suas necessidades, de acordo com suas crenças e experiências. Mas
agradar a todos é uma utopia: o resultado normalmente é algo que consiga
manter um equilíbrio entre as opiniões, considerando o ambiente da
micropolítica.
Para facilitar esse entendimento, o autor elencou constructos para a
práxis de relações públicas e estes, conforme as próximas figuras, foram
relacionados com percepção obtida de empatia.
Figura 22 – Convergências entre a empatia e a teoria da função política II

Conflito

Transparência

Diálogo
Constructos
e empatia

Ouvir

Cooperar

Fonte: elaborado pela autora

A atividade relações públicas existe, pois, segundo Simões (2009), o
sistema organização-públicos vive em iminência de conflito. De acordo com
Barter (2017a), o conflito é parte do cotidiano das pessoas, trazendo a
oportunidade do diálogo, utilizado pelas relações púbicas. Através da mediação
pelo diálogo, as relações públicas atuam visando a cooperação no sistema. A
concepção abordada da empatia tem como objetivo criar uma conexão entre as
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partes a partir da compreensão do outro, de forma que as pessoas possam
cooperar entre si a partir de uma relação mais autêntica.
Também fazem parte do sistema outras organizações, pessoas e grupos,
ou stakeholders, sendo que estes sofrem e exercem influência nas ações da
organização (SIMÕES, 2009). Portanto, é necessário considerar também a
opinião destes, além do contexto, para agir de forma a manter o equilíbrio desse
sistema. O entendimento de empatia expõe a necessidade de ouvir o outro e, a
partir da compreensão obtida, guiar suas ações.
Para dar continuidade às convergências entre a empatia e a teoria da
função política, apresenta-se a figura abaixo:
Figura 23 – Convergências entre a empatia e a teoria da função política III

Gestão da
função org.
política
Níveis de
problema

Compreensão

Constructos
e empatia

Humanizar

Informação

Contexto

Fonte: elaborado pela autora

Conceitualmente, a área de relações públicas age coordenando os canais
de comunicação, considerando que a relação entre a organização e os públicos
é política e, também, de poder (SIMÕES, 2001). Ao atuar dessa forma, a práxis
de relações públicas leva a observar as diferenças entre os públicos. Possibilita
entender que a organização, que é composta por pessoas, se relaciona com
outras pessoas, resultando em reconhecer a humanidade do outro.
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A necessidade de informação, na concepção de Simões (2009), reduz a
incerteza, item também relatado na empatia com o mesmo sentido, embora
nomeado como transparência. A imprecisão de informações pode levar à crise,
um dos níveis de problema, podendo piorar até a convulsão social. Todavia, o
que se espera é um ambiente no qual haja harmonia entre públicos e
organização, para que esta possa realizar suas ações.
A figura abaixo apresenta mais alguns constructos e a relação com o
entendimento de empatia:
Figura 24 – Convergências entre a empatia e a teoria da função política IV
Bases de
poder
Ética e
estética

Humanizar
Constructos
e empatia

Conexão

Legitimação
Equilíbrio

Fonte: elaborado pela autora

Da mesma forma que os pedidos na CNV, as ações da organização
também podem ser interpretadas de maneira errada. Simões (1995) divide as
bases de poder em ação e comunicação. A ação precisa ser legitimada pelos
públicos, ou seja, deve ser compreendida e aceita pode eles, e só pode decidir
quem possui o poder de fazê-lo; e a ação deve visar o bem comum e o equilíbrio
entre as partes. Dentro das bases de poder, a comunicação é uma forma de
exercer a influência, ou seja, um meio encontrado de mostrar a perspectiva da
organização para que os públicos entendam e legitimem as suas ações. A área
de relações públicas age coordenando a comunicação, de forma que utiliza
canais diversificados de acordo com as possibilidades de atingir cada público e,
assim, conectar-se a ele.
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Seguindo as bases filosóficas, a organização existe para que possa servir
à comunidade (SIMÕES, 1995). Por consequência disso, atuam a ética e a
estética; a primeira, a fim de buscar a legitimidade, a percepção dos públicos de
interesse, que dá direito à organização de continuar atuando. A segunda,
estética, age no sentido de organizar para que as políticas da organização sejam
justas. Sendo assim, as organizações devem comportar-se a partir de ações que
valorizem e reconheçam o ser humano, entendendo que é ele quem legitima sua
atuação. Novamente, aparece a questão do entender o outro como ser humano,
e não como um número ou como apenas um cliente.
O quadro abaixo mostra recortes da teoria da função política, assim como
da percepção de empatia, de forma que resulta no entendimento a partir das
convergências entre as concepções:
Quadro 8 – Similaridades entre empatia e a teoria da função política
Função política
Visa cooperação entre
públicos e organização
Atividade surge para mediar
os conflitos e proporcionar o
diálogo
Âmbito da micropolítica
Público legitima as ações
Formado por organizações,
pessoas
Informação como redução da
incerteza
Reconhece a influência dos
públicos e assim age para
manter o equilíbrio

Percepção de empatia
Busca compreender o outro com
objetivo de uma relação autêntica
Facilita o diálogo, já que permite que
o outro seja ouvido
Ser empático consigo e com o outro
(coletivo)
Com o diálogo permite compreender
o outro
Reconhece o outro como ser humano
Utiliza a transparência para fortalecer
os relacionamentos
Utiliza a compreensão que teve do
outro para guiar as próprias ações e
promover transformação

Fonte: Elaborado pela autora

Nota-se que o diálogo serve como base para o fortalecimento de uma
relação, assim como a transparência, além de surgir como forma de resolução e
bloqueio de conflitos. Tanto a práxis de relações públicas quanto a empatia
possuem esse entendimento. Outra convergência se dá a partir do
reconhecimento da importância do outro, já que a sociedade está embasada a
partir do instinto gregário. Os públicos legitimam as ações da organização e,
dessa forma, ela passa a conhecer suas opiniões e agir de forma a encontrar um
equilíbrio entre elas.
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Os constructos (SIMÕES, 1995) visam facilitar o entendimento da práxis
na academia, compreendendo que a área de relações públicas é responsável
por atuar objetivando a cooperação dos públicos com a organização. Assim, a
prática da empatia busca compreender o outro para que, retomando os conceitos
de Smith (1999), exista não apenas a justiça comutativa, mas beneficência entre
as pessoas na sociedade.
Considerando a perspectiva de Deleuze (2010), que os conceitos
possuem um fluxo constante de modificação, aplica-se também esse
entendimento para as teorias. Ambos se adaptam de acordo com as
necessidades que o contexto impõe e os autores complementam pensamentos
já existentes, assim como agregam ideias de outros pensadores.
Tal fato pode ser percebido na compreensão do conceito e da prática de
empatia, da mesma maneira que as teorias de relações públicas. Uma e outra
sofreram modificações ao longo dos anos de acordo com o cenário em que se
encontravam e da conveniência. A empatia, antes percebida como um
complemento da simpatia (SMITH, 1999) passou a ser vista como um fator que
resulta na transformação social (KRZNARIC, 2015). A partir do estudo realizado,
foi possível unir percepções de diferentes áreas para agregar visões que
pudessem complementar a ideia, tanto no campo teórico quanto nas práticas de
empatia.
Também nas relações públicas é possível perceber essa possibilidade de
transformação. Ambas as teorias estudadas nasceram a partir da observação e
da compreensão da práxis da área no contexto em que se encontrava. De forma
a agregar valor para a atividade, o estudo das teorias vem para complementála, além de trazer modelos que possam ser utilizados como base no mercado.
Na teoria da excelência (GRUNIG, 2011) os pontos que podem ser ressaltados
são a busca da compreensão mútua entre a organização e os seus públicos, a
abertura

para

negociação,

a

transparência

e

o

reconhecimento

da

responsabilidade pelas ações. Com a teoria da função política, Simões (1995;
2001; 2009) trouxe uma nova perspectiva para a atividade ao ver as relações
públicas como a área responsável por mediar os conflitos entre organização e
públicos através do diálogo. Além de perceber que as organizações devem servir
à sociedade e não explorá-la. As ações realizadas devem ser legitimadas pelos
públicos e possuir um equilíbrio entre as necessidades de ambos.
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Ao relacionar as conclusões obtidas sobre empatia com as teorias de
relações públicas, percebeu-se que há algumas convergências. Um exemplo é
a tendência ao diálogo que ambas proporcionam, além da transparência utilizada
para esclarecer situações e fortalecer os relacionamentos – item citado em todos
os resultados de análise. Uma expressão utilizada por Rogers (2009) sobre a
empatia é “permitir compreender” e pode ser usada para resumir esse processo.
Essa permissão traz possibilidades tanto para a empatia quanto para o campo
das relações públicas, pois sugere que os julgamentos e estereótipos sejam
esquecidos para que o outro possa ser reconhecido como ser humano e,
portanto, tenha suas expectativas atendidas.
Entende-se que, por se relacionar com vários públicos, há mais
dificuldade colocar a conexão necessária para a empatia em prática nas
organizações. Porém, o esforço que já é realizado ao perceber a necessidade
de ouvir os públicos se revela em ambas teorias de relações públicas. Isso já é
o primeiro passo para a construção de relações mais empáticas.
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5 CONSIDERAÇÕES
A partir dos cruzamentos realizados é possível compreender as
convergências entre a empatia e as relações públicas, considerando as duas
teorias selecionadas. Um dos aspectos que colaborou para tal, foi a origem
interdisciplinar da área de relações públicas, suas teorias possuem referências
da administração, psicologia, sociologia, filosofia, comunicação, entre outros.
Dessa forma, para conseguir identificar o conceito e as práticas da
empatia foi necessário buscar em outras áreas conhecimento para tal, já que nas
relações públicas ainda não havia sido abordada. Pelas perspectivas utilizadas
chegou-se no entendimento que a empatia é um processo de conexão no âmbito
imaginativo, onde ao reconhecer o outro como ser humano há uma permissão
para compreendê-lo sem a utilização de julgamentos prévios e tendo em vista o
contexto em que se está inserido. Além disso, por ter surgido como uma
dificuldade a ser enfrentada, atribuiu-se dez passos para facilitar o processo da
empatia. Eles foram identificados a partir das práticas propostas pela CNV –
trazida como forma de inovação para a pesquisa –, abordagem centrada na
pessoa e nos seis hábitos para ser empático. Foram reconhecidas
convergências entre essas perspectivas, tais como: a necessidade de
transparência, de realmente se voltar para o outro ao ouvi-lo, o que traz como
resultado fortalecimento e verdade para as relações.
A ação de sair da caverna ao não se contentar com o senso comum sobre
a empatia e trazer luz ao seu conceito e prática foi uma das motivações para a
realização da pesquisa. Com o resultado da discussão sobre a empatia
relacionou-se com as teorias de relações públicas, onde foi possível refletir as
convergências entre as áreas, o que antes era apenas uma possibilidade.
As orientações sugeridas a partir da práxis da excelência e da função
política também visam a transparência, o diálogo, a responsabilidade pelas
ações e a cooperação entre públicos e organização. Essas indicações também
são vistas no entendimento de empatia e resultam em relações fortalecidas, a
fim de evitar ou solucionar de forma mais efetiva os conflitos.
Todavia, o presente estudo não esgota as possibilidades de continuação
da pesquisa, já que outras perspectivas podem ser abordadas ou aprofundadas.
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