
Empatia: uma relação de transformação, cuidado e 

generosidade em todas as idades. 

 

A humanidade nunca necessitou de tanta atenção! Mundo moderno 

rodeado de desejos e objetos. Queremos tantas coisas, no entanto, 

muitas vezes pessoas ao nosso redor só querem um pouco de atenção 

e respeito. Então, ao invés de sentir piedade, seja de jovens, crianças 

ou idosos, porque não usamos e praticamos com ações a empatia e o 

acolhimento? Essas são atitudes que não poderiam deixar de existir 

em nossas relações! É incrível como existem histórias inspiradoras 

que nos ensinam muito.  

Ah... estamos ocupados demais com a tecnologia que nos tira a 

atenção, o carinho, o diálogo, e esquecemos de olhar ao nosso redor. 

Tudo parece correr, girar, se conectar, mas usemos essas ferramentas 

para nos aproximar. 

Certa manhã, ao chegar em casa, acenei para a minha vizinha. 

Moramos na mesma rua há muitos anos e sempre nos 

cumprimentamos com ‘bom dia’, ‘boa tarde’ e ‘boa noite’.  

Nesse dia em especial ela me abordou de forma muito simpática, e 

ficamos lá na beirada da calçada durante quatro horas. No final da 

conversa, ela me disse com os olhos rasos de água que estava muito 

feliz em ter conversado comigo. Que eu tinha feito muito bem a ela. 

Sem saber, ela, contando daquela forma, também me fez feliz! 

A prática natural da empatia faz com que o mundo se abra, e que as 

pessoas se abracem de forma singela, carinhosa e positiva. 

Uma jovem senhora de 92 anos me inspira desde que a conheci, e sua 

autonomia e independência são excepcionais. Ela ensina que não 

tem história que possa passar ao outro, porque cada um aprende com 



a sua própria história. Um ser humano ímpar! Você já conheceu alguém 

especial, cujo conhecimento fascina e o aprendizado enobrece a cada 

conversa? São verdadeiros anjos que nos ajudam na compreensão do 

nosso próprio dia-a-dia.  

Um café na esquina... e a conversa vai longe. São tantos os caminhos 

que ela me ensina que eu poderia enumerá-los assim: 

 

1. Confiança: O termo vem do Latim CONFIDENTIA, ‘confiança’, de 

CONFIDERE, ‘acreditar plenamente’, com firmeza, acreditar na verdade das 

intenções ou das palavras de alguém. Poder depositar todas as suas 

inquietações, problemas de toda a ordem e principalmente sentimentos, 

mesmo aqueles mais secretos, mas que precisam ser ditos para alguém, que 

tenha a capacidade de ouvir e guardar relativamente às ações dos outros. 

Quando alguém confia no outro, está convicto de que consegue prever as 

ações e os comportamentos deste. A confiança vem, portanto, simplificar as 

relações sociais. 

2. Colaboração: É a ação e o efeito de colaborar. Este verbo refere-se a 

trabalhar/cooperar em conjunto com outra(s) pessoa(s) para realizar um 

trabalho, uma obra ou um projeto. A colaboração, por conseguinte, é uma 

ajuda que se presta para que alguém possa fazer algo que, de outra maneira, 

não teria conseguido fazer ou só com muita dificuldade.  

3. Networking:  É um termo utilizado no contexto empresarial e refere-se à 

troca de informações e conhecimentos com uma rede de contatos. O objetivo 

do networking é ampliar as oportunidades de sucesso profissional, porém não 

deve ser uma ação unilateral – para ser efetivo, é preciso que haja 

reciprocidade, isto é, o benefício deve ser mútuo. Um 

bom networking pressupõe trocas, isto porque ao construir sua rede de 

contatos profissionais, é fundamental que além de buscar oportunidades e 

benefícios, você demonstre também o que pode oferecer de positivo aos seus 

contatos. Mas um bom networking não é apenas conseguir novos contatos, é 

também saber manter os contatos que já se fez no passado. Além disso, 

no networking é mais importante a qualidade do que a quantidade dos seus 

contatos. 

4. Amizade: É afeição, estima, dedicação recíproca entre pessoas: laços 

de amizade. Pessoa que é amiga, companheira, sentimento de afeição, 

estima, ternura etc. Relação que une uma pessoa a outra sem implicar, 

necessariamente, a existência de laços de família ou de atração sexual. 

Bondade de ânimo para com alguém, benevolência, generosidade, 

humanidade.  

5. Solidariedade: Substantivo feminino que indica a qualidade de solidariedade 

e um sentimento de identificação em relação ao sofrimento dos outros. É 

também o ato de demonstrar e manifestar amparo a alguém necessitado. 

6. Doação: Ação de doar, de oferecer alguma coisa a alguém. 

 

https://conceito.de/verbo


Certo dia, em nosso café, a senhora de sorriso largo me disse algo que 

fiquei intrigada: ‘Tudo que você escreve alguém pode já ter pensado, 

ou escrito’. Isso foi muito intenso. É muita pretensão você achar que o 

que você escreve já não foi dito em algum momento na humanidade.  

 

Ela tem razão! A evolução mostra isso. E muitos de nós, com egos 

inflados, pensamos que somos únicos em nossos pensamentos, em 

nossos textos. Portanto, perceba melhor e compreenda melhor o 

mundo à sua volta. 

 

Dedique o seu tempo a fazer o bem ao outro por que de alguma 

maneira o bem retornará. Abraços fraternos. 
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