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Resumo: A empatia é uma habilidade imprescindível que todo psicólogo deve ter. A 

capacidade de perceber e interpretar o estado emocional do paciente é uma competência 

fundamental para o exercício de uma profissão que direciona seu foco ao sujeito e suas 

relações construídas, não somente consigo. Pensando nisso, este trabalho teve como objetivo 

investigar os níveis de empatia de futuros profissionais do curso de graduação em Psicologia, 

da Universidade do Estado da Bahia. Além disso, visou comparar os resultados dos alunos por 

semestre e constatar as diferenças ou similaridades, identificando mudanças nos níveis de 

empatia dos alunos com o passar dos semestres, e sua relação com o processo formativo do 

curso. A teoria de Rogers, a das inteligências múltiplas de Gardner e os instrumentos de 

empatia de Davis e Falcone foram os principais alicerces teóricos deste trabalho. Foi 

desenvolvido um instrumento com 20 questões para verificar o nível de empatia em 

graduandos de psicologia de diferentes semestres. O instrumento é composto das dimensões 

cognitiva e afetiva. A primeira dimensão envolve a habilidade de interpretar assertivamente os 

sentimentos, pensamentos e emoções de alguém, já a segunda abrange o altruísmo, a 

compaixão, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de modo a apreender suas emoções 

e, a partir disso, partilhar desta emoção, sentir conjuntamente, experimentando os sentimentos 

desse outro. Foram entrevistados 30 estudantes do curso de Psicologia, oriundos de três 

semestres diferentes 1º, 5º e 9º. O instrumento foi aplicado em sala de aula, após a assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido. Posteriormente, a análise de dados foi 

realizada com a aplicação da média, mediana, desvio-padrão, o valor máximo e mínimo, além 

do cálculo da percentagem por gênero de cada semestre. Os resultados indicaram que o nível 

de empatia dos estudantes foi maior no nono semestre e que houve pouca gradação crescente 

de empatia ao longo dos semestres. A única dimensão que foi avaliada como crescente, foi a 

do desconforto pessoal. Concluímos nosso estudo sugerindo a necessidade de que os 

estudantes passem por treinamentos específicos para o desenvolvimento da empatia durante a 

graduação. 
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1 Introdução   

 

Somente compreendendo como o outro se sente e o que pensa, compartilhando da sua 

experiência, bem como sentindo em conjunto e partilhando das emoções, é que torna-se 

possível encontrar respostas adequadas ao estado emocional do outro. É desse modo que será 

compreensível, de forma adequada, a situação vivenciada por alguém, e assim será possível, 



se necessário, contribuir para a superação da situação, de uma maneira eficiente para o outro. 

Nesse sentido, ter a competência da empatia é fundamental para as relações interpessoais, 

principalmente no cenário profissional, como é o caso do psicólogo (AZEVEDO, 2014; 

FALCONE et al., 2008, 2013; PALHOCO, 2011; ROGERS, 1985, apud MOREIRA; 

TORRES, 2013). 

Para um estudo mais aprofundado do tema, segundo Azevedo (2014) e Falcone et al. 

(2008), é possível dividir a empatia em duas dimensões básicas, a cognitiva e a afetiva, que 

são mensuráveis indiretamente através do comportamento.  

A dimensão cognitiva, corresponde à tomada de perspectiva e à compreensão empática 

rogeriana: uma habilidade de interpretar adequadamente sentimentos, pensamentos e emoções 

de alguém. Em lugar de um entendimento “exterior”, há a apreensão e compreensão dos 

estados internos, sem fazer julgamentos de valor. Assim, são consideradas as expressões e 

modos de reagir frente a diversas situações de alguém para efetivamente compreender o ponto 

de vista do outro (AZEVEDO, 2014; DAVIS, 1996, 2006 apud LIMPO; ALVES; CASTRO, 

2010; FALCONE et al., 2008; PAVARINO et al., 2005;  GARDNER, 1994; ROGERS, 1979, 

apud SAMPAIO, 2009). Do ponto de vista afetivo, a empatia é encarada como a 

experimentação da emoção do outro, expressando compreensão emocional, altruísmo, 

compaixão, preocupação com o outro, a capacidade de se colocar no lugar de modo a 

apreender suas emoções e, a partir disso, partilhar desta emoção, experimentando os 

sentimentos desse outro (AZEVEDO, 2014; FALCONE et al., 2008, 2013; PAVARINO et 

al., 2005). 

Sendo uma habilidade importante na atuação do psicólogo, torna-se importante 

identificar o nível de empatia dos futuros psicólogos, como forma de verificar a necessidade 

de desenvolvimento de tal habilidade. Neste sentido, esforços têm sido empreendidos para 

construir escalas e questionários que avaliem a dimensão de empatia. Dentre eles destacam-se 

Índice de Reatividade Interpessoal de Davis (Interpersonal Reactivity Index, IRI) (LIMPO, 

ALVES E CASTRO, 2010) e o Inventário de Empatia (FALCONE et al., 2008, 2013), os 

quais serão explicados a seguir.  

O Índice de Reatividade Interpessoal de Davis (Interpersonal Reactivity Index, IRI)  é 

constituído por 28 quesitos, subdivididos em quatro dimensões da empatia, sendo a primeira 

cognitiva e as demais afetivas: a tomada de perspectiva (adotar os mesmos pontos de vista), a 

preocupação empática (capacidade de ter compaixão e preocupação), o desconforto pessoal (o 

quão apreensivo e ansioso se fica em situações interpessoais tensas) e a fantasia (habilidade 

de se pôr em situações fictícias) (LIMPO, ALVES E CASTRO, 2010). 



Já o Inventário de Empatia, abrange a modalidade da tomada de perspectiva; da 

flexibilidade interpessoal, sendo a tolerância em situações de forte discordância com idéias, 

atos e concepções; do altruísmo, que seria pôr o benefício de outrem acima dos próprios 

interesses, mobilizando-se a ajudar; e, por fim, da sensibilidade afetiva, referente à 

compaixão, preocupação e interesse pelas emoções de alguém (FALCONE et al., 2008, 2013). 

É imprescindível pontuar as ressalvas realizadas por Batson (2009) e Falcone et al 

(2008, 2013) ao discutirem sobre equívocos quanto à concepção de empatia. Na angústia 

pessoal há uma tristeza ou mal-estar pelo sofrimento de alguém, é uma postura auto-orientada 

(FALCONE et al., 2008, 2013), uma vez que a preocupação e o foco são sanar o próprio 

estado de desconforto, não há consideração pelo estado emocional de outra pessoa. 

Exemplificando, alguém que sofre por ver uma pessoa em situação de rua, com intuito de 

aliviar o próprio desconforto pode tanto oferecer ajuda quanto abandonar o ambiente, ambos 

os casos serão eficientes (BATSON, 2009). Na projeção de si, o indivíduo visualiza a si 

mesmo na situação, considerando como ele se sentiria e o que ele pensaria. Ou seja, entende a 

situação pela própria perspectiva, não há uma compreensão pela tomada de perspectiva do 

outro. De mesmo modo, enfatiza-se as próprias emoções e ações dentro de uma circunstância, 

não as do outro (BATSON, 2009). 

Tais pontos são levantados por Palhoco (2011) ao ressaltar que a empatia é um 

produto do exercício e experiência profissional como terapeuta: por conta disso que terapeutas 

iniciantes tendem a priorizar as técnicas, bem como é competência do terapeuta experiente 

apreender cognitiva e afetivamente o paciente através de comportamentos não-verbais, dado 

que os auto relatos estão sob maior controle do indivíduo. Ainda assim, permitem expressão e 

captação dos aspectos cognitivos e afetivos da emoção, como também por ser de fácil análise 

e medida (PALHOCO, 2011). 

É relevante refletirmos sobre a importância deste estudo durante o período anterior à 

inserção no mercado de trabalho, em que o estudante universitário começa a desenvolver uma 

consciência sobre seu futuro posicionamento profissional e sobre a relevância de apresentar 

um comportamento empático diante de suas relações.  

Segundo Veiga (2006), a inteligência interpessoal é a habilidade que permite que as 

pessoas se relacionem bem, diferenciando sentimentos (intenções, motivações, estados de 

ânimo) pertencente ao outro, reagindo adequadamente em função destes sentimentos. 

Segundo o autor demonstrar tal habilidade permite que o sujeito entenda as intenções, 

motivações e desejos alheios, o que permite uma melhor interação ao se trabalhar com outras 

pessoas. Alguns dos profissionais que demonstram tal habilidade são: líderes religiosos, 

médicos, enfermeiros, psicólogos e professores. 



A inteligência interpessoal mostra-se relacionada com o conceito de empatia 

apresentado neste trabalho, pois os dois conceitos abordam uma interação com outra pessoa a 

partir de uma inferência do que ela está passando, sentindo e transmitindo. Mostra também 

que esta inteligência apresenta entre terapeutas e o porque seria essencial para esse 

profissional, ressaltando a capacidade de observar e fazer distinções entre outros indivíduos 

(GARDNER, 1994). 

De maneira igualmente importante para o desenvolvimento das relações empáticas do 

indivíduo, Gardner (1994) destaca a importância do amadurecimento da inteligência 

intrapessoal como uma maneira de estabelecer uma troca contínua entre aquele conhecimento 

que é voltado para o externo, assim como o interno. Dessa interação mútua entre os dois tipos 

de inteligência pessoais, Gardner observa: 

 

A capacidade de conhecer-se e de conhecer outros é uma parte tão inalienável da 

condição humana quanto a capacidade de conhecer objetos ou sons, e merece ser 

investigada não menos do que estas outras formas “menos carregadas”. 

(GARDNER, 1994, p. 188). 

 

Nesse contexto, o autor destaca a importância do desenvolvimento e aprofundamento 

tanto em inteligências que priorizem o mundo externo, quanto inteligências que foquem no 

interno, não de uma forma mutuamente excludente, mas sim em um jogo de alternâncias que 

se complementam e fornecem ao indivíduo capacidade para lidar com as múltiplas 

adversidades encontradas ao longo de suas relações.  

Por fim este trabalho teve como objetivo investigar os níveis de empatia de futuros 

profissionais do curso de graduação em Psicologia, da Universidade do Estado da Bahia. 

Além disso, tem como objetivos específicos comparar os resultados dos alunos por semestre e 

constatar as diferenças ou similaridades, identificando mudanças nos níveis de empatia dos 

alunos com o passar dos semestres, e sua relação com o processo formativo do curso. 

 

2 Métodos 

 

2.1 Participantes 

 

Os sujeitos foram 30 alunos do curso de Psicologia, de três semestres diferentes: 

primeiro, quinto e nono, sendo 10 alunos de cada. Os discentes escolhidos cursam Psicologia 

em uma Universidade pública no Estado da Bahia - Salvador. Variavam entre 18 e 32 anos, o 

método de inclusão foi apenas estarem devidamente matriculados no curso, e estarem 

cursando os semestres supracitados acima. já a escolha dos semestres se deu pelo fato de 



querermos o contraste entre estudantes que estivessem no início, no meio e no final da 

graduação. Ao todo, foram 22 mulheres, o 73,3% e 8 homens, que corresponde a 26,6% 

 

2.2 Instrumento 

 

A mensuração de empatia foi feita a partir de uma escala multidimensional, com 20 

questões abordando a empatia global, que é constituída por cognitiva e afetiva, e também a 

não-empatia, ou seja, desconforto pessoal e projeção de si. Este último item contribuirá para 

um refinamento na concepção e mensuração da habilidade empática do indivíduo.  

A construção dos itens do instrumento tem como referência o Índice de Reatividade 

Interpessoal de Davis (1996, 2006 apud LIMPO; ALVES; CASTRO, 2010); o Inventário de 

Empatia de Falcone (FALCONE et al., 2008, 2013) e as concepções de Batson (2009).  

Esse instrumento contempla quatro caracteres da empatia, sendo a primeira cognitiva, 

que envolve a tomada de perspectiva - TP (adotar os mesmos pontos de vista), e as demais 

afetivas, que envolve a preocupação empática - PE (capacidade de ter compaixão e 

preocupação), o desconforto pessoal - DP (o quão apreensivo e ansioso se fica em situações 

interpessoais tensas), e a projeção de si - PS (se colocar na mesma situação que o outro). 

Para embasamento sobre a teoria e o modelo de elaboração de escalas psicológicas, 

utilizamos o artigo de Pasquali (1998), que fundamentou o trabalho sobre as etapas referentes 

ao desenvolvimento do instrumento, como orientações sobre a revisão de literatura, a 

operacionalização do construto e às aplicações de estatísticas para o processo inicial de 

validação do teste. 

Além disso, a mensuração é feita pela escala ordinal Likert, utilizando: Concordo 

Totalmente; Concordo; Não Concordo, nem discordo; Discordo, Discordo Totalmente. 

 

2.3 Coleta de dados 

 

Os questionários foram aplicados após autorização dos participantes, sendo assegurado 

o anonimato e a realização voluntária, além do preenchimento devidamente assinado do termo 

de consentimento livre e esclarecido por cada participante. A aplicação ocorreu em 20 de 

novembro de 2017, em contexto de sala de aula, com a colaboração dos docentes das turmas.  

 

2.4 Análise dos dados 

 



Para uma melhor compreensão dos dados foram realizados cálculos sobre cada 

categoria de empatia por semestre, além da idade dos participantes, para posterior 

comparação. Foram realizadas análises descritivas dos dados através do cálculo de média, 

mediana e desvio-padrão, dos valores obtidos de todas as categorias. Nos resultados médias 

altas implicam em níveis altos de empatia, com exceção dos traços de desconforto pessoal e 

projeção de si, que são posturas autocentradas e não empáticas, por isso os resultados foram 

invertidos, para que valores altos não fossem confundidos com uma postura empática. 

 

3 Resultados 

 

Em todos os semestres a quantidade de mulheres superou a de homens, sendo a 

percentagem de mulheres no primeiro semestre de 60%, no quinto de 70% e no nono de 90%, 

tendo apenas um homem no nono. Já as médias de idade e os Desvios Padrões (DP) 

correspondiam a 18,9 (DP = 1,2); 22,1 (DP=3,7) e 25,3 anos (DP = 2,8), no primeiro, quinto e 

nono semestre respectivamente. Já a mediana da idade foi de 19, 21 e 24 anos para o 1º, 5º e 

9º semestre respectivamente. E os valores máximos e mínimos foram de 22 e 18 para o 

primeiro, 32 e 19 para o quinto e 31 e 23 para o nono. 

Os desempenhos de cada semestre serão relatados a seguir. A primeira dimensão 

analisada foi a cognitiva, através dos itens da Tomada de Perspectiva (02 - Não costumo 

perceber quando alguém está triste ou aborrecido; 05- Em situações de conflito envolvendo 

docentes e discentes, sempre procuro ver os dois lados antes de me posicionar; 9 - Tento 

compreender os meus amigos, vendo as coisas do seu ponto de vista; 13 - Para mim é difícil 

distinguir se a pessoa está triste, aborrecida ou preocupada quando olho para elas; 20 - Ponho-

me no lugar do professor quando percebo que a turma se faz ausente ou dispersa na aula). O 

primeiro e quinto semestres obtiveram maiores médias que o nono semestre. As médias para 

cada quesito foram para o primeiro semestre: 02 - 4,1 (DP=1,0), 05 - 4,8 (DP=0,4), 09 - 4,4 

(DP=1,0), 13 - 3,9 (DP=1,2), 20 - 4,2 (DP=0,6); quinto semestre: 4,4 (DP=0,7), 4,3 (DP=0,7), 

4,4 (DP=0,5), 3,7 (DP=1,5), 3,8 (DP=0,6); nono semestre: 4,1 (DP=1,1), 4,3 (DP=1,1), 4,4 

(DP=0,7), 3,5 (DP=1,4), 3,7 (DP=1,1). 

A dimensão seguinte é a da empatia afetiva. Esta foi mensurada através de oito itens 

(01 - Quando vejo alguém sobrecarregado de tarefas, normalmente me coloco á disposição 

pra ajudar; 03 - Acolho novas pessoas no meu círculo de amizade na faculdade; 04- Quando 

os colegas de sala estão apresentando trabalho, tento dar apoio; 06 - Quando algum colega 

passa mal, sou um dos primeiros  ajudar ou buscar ajuda ;10 - Sinto compaixão por outras 

pessoas que estão triste ou com problemas; 12 - Costumo prestar atenção às pessoas a minha 



volta para auxiliar no que for preciso; 15 - Não me incomodo com o sofrimento de outras 

pessoas, cada um deve cuidar da sua vida; 18 - Sou facilmente contagiado pelas emoções de 

pessoas próximas.), constantes do instrumento, que representam a Preocupação Empática, e 

 que refletem competências como sentir as emoções do outro, assim como ser altruísta e 

predispor-se a ajudar. Nessa dimensão as médias obtidas foram: primeiro semestre 

4,08(DP=0,4), quinto semestre 4,08(DP=0,6) e nono semestre 5,0(DP=0,0). Os resultados 

indicam que a amostra apresentou médias altas de empatia afetiva, com destaque para o 

primeiro semestre. 

A terceira dimensão avaliada, também afetiva, foi a do desconforto pessoal. Esta 

dimensão sinaliza uma postura autocentrada, e não uma postura empática. As médias obtidas 

foram: primeiro semestre 3,4 (DP=1,5 ), quinto semestre 3,2 (DP=1,2) e nono semestre 

4,0(DP=1,2). Os itens que tratam dessa dimensão foram: (07- Em situações de emergência, 

me sinto desconfortável e apreensivo/apreensiva; 11 - Quando percebo alguém sofrendo 

bullying, sofro junto com a pessoa que está sendo violentada; 14- Quando vejo alguém 

chorando não sei o que fazer; 16- Costumo ficar irritado quando vejo alguém sendo 

injustiçado; e 19- Facilmente me comovo com histórias de superação ou de algum momento 

difícil que o outro esteja passando.) Os itens foram invertidos, para que uma alta pontuação 

não fosse confundida com um posicionamento muito empático. Nesse sentido, pela lógica 

inversa, uma média baixa demonstra que essa é uma habilidade frequente; uma média alta, 

que esta é uma postura pouco frequente. 

A quarta e última dimensão trata da projeção de si, que também sinaliza uma postura 

autocentrada, pois a pessoa só sente desconforto com a situação, ao se imaginar passando por 

isso, não por sentir empatia pela outra pessoa.  A mensuração tem como base os itens (08- 

Antes de criticar alguém, tento imaginar como me sentiria se estivesse no seu lugar e 17- Ao 

saber de uma tragédia, geralmente penso em como seria ruim se passasse pela mesma 

experiência.), do instrumento, que também foram invertidos pela mesma razão que a dos itens 

de desconforto pessoal. Uma média baixa significa maior presença dessa habilidade, e vice-

versa. Os dados apresentados foram primeiro semestre 1,9(DP=1,3), quinto semestre 

2,0(DP=1,4) e nono semestre 2,0(DP=0,8). 

 

4 Considerações finais 

 

Antes de qualquer outra informação ser adicionada, duas questões devem ser 

ressaltadas em relação à proposta deste trabalho: a) a medida de empatia fará referência ao 

estado e trajetória do indivíduo até o momento de testagem, não oferecendo um delineamento 



final sobre essa competência; e b) o instrumento tem capacidade limitada de mensuração, 

dado que há diferença entre o que o indivíduo é e o que ele deseja mostrar de si.  

De modo geral, poucos são os itens que demonstram uma gradação crescente no nível 

de empatia dos alunos de acordo com o semestre. Na maioria das vezes, não se percebe a 

diferença dessa gradação, por exemplo, maior nos alunos de nono semestre e muito menor nos 

do primeiro semestre. Na dimensão cognitiva, percebe-se que o quinto semestre, teve um 

maior desempenho em tomada de perspectiva que o primeiro e o nono semestre, que 

possuíram médias mais baixas. Já na dimensão afetiva, é o primeiro semestre que apresentou 

maiores médias que o quinto e nono semestre, isso por conta da média em cinco itens que 

medem a preocupação empática.  

A única situação em que se verifica uma gradação é na dimensão de desconforto 

pessoal. O primeiro semestre apresenta média de 1,7 (DP: 1,3); seguido pelo quinto semestre, 

com média de 2,1 (DP: 1,4); por último, o nono semestre com média 4 (DP: 1,2). Importante 

ressaltar que essa é uma dimensão que deve ser interpretada de forma inversa, portanto, 

quanto maior a média, menor é a dimensão do desconforto pessoal entre os alunos daquele 

semestre. Isso significa que ao longo dos semestres, essa postura autocentrada diminui. Dessa 

forma, a depender dos resultados de cada semestre nas dimensões afetiva e cognitiva da 

empatia, é possível inferir o quão empáticos os alunos de cada semestre realmente são.  

Entendemos o desconforto pessoal como um posicionamento constante que afeta o 

nível de empatia de cada indivíduo, pois demonstra que às vezes a pessoa age segundo uma 

postura autocentrada, e não uma postura empática, que deveria ser muito mais frequente para 

indicar um grande nível de empatia. Caso o indivíduo alterne entre os dois posicionamentos, 

deve-se considerar que o nível de empatia não é assim tão grande, ou pelo menos é menor que 

o de alguém que, na maioria das vezes, tenha somente postura empática. 

Nesse sentido, apesar das baixas médias nas dimensões de empatia, o nono semestre, 

por apresentar menos uma conduta autocentrada, pode ser tão empático quanto o primeiro e o 

quinto semestre, uma vez que estes foram os semestres que demonstraram, por meio do teste, 

ter mais postura autocentrada. 

Pretende-se, através dos resultados desse teste, observar como esta característica tem 

se manifestado entre os futuros profissionais da área, assim como a evolução, involução ou 

mesmo indiferença de nível ao longo do curso. Almeja-se que os resultados possam sugerir 

novas pesquisas e/ou estratégias de aquisição ou aprimoramento do nível de empatia. 

Retomando Palhoco (2011), o terapeuta recém-formado prioriza mais a técnica do que 

a empatia pela falta de experiência, é possível que ao longo do curso ocorra um afastamento 

da empatia natural inicial, com a aquisição de conhecimentos técnicos em abundância, passa-



se a priorizar tais conhecimentos técnicos em detrimento da empatia, o que pode resultar em 

baixas médias nas dimensões empáticas. Contudo os estudos demonstram que é possível 

aprimorar a empatia com o exercício profissional.  Os achados também sugerem que a postura 

menos autocentrada do nono semestre se deva a um amadurecimento dessa habilidade, onde é 

possível ter uma posição empática, se colocar no lugar do outro sem sofrer como o outro. Isso 

demonstra que a aquisição da empatia em indivíduos depende de fatores para além da 

graduação. 

  Amadurecimento esse, ainda não alcançado na totalidade pelos estudantes no quinto 

semestre e menos ainda pelos recém ingressos no curso. É possível que haja uma inabilidade 

em lidar com as próprias emoções, que possibilite canalizar isso para o cuidar do outro e não 

o sofrer com e pelo o outro. 

 Os nossos resultados demonstram que em termos de empatia cognitiva e afetiva, não 

há uma evolução por semestre, uma vez que os resultados não refletem uma gradação 

crescente por semestre. Contudo, em termos de desconforto pessoal, há um amadurecimento 

por semestre, já que o nono semestre exibe essa postura bem menos do que o quinto e o 

primeiro semestres. Por sua vez, o primeiro semestre sinaliza, pelos resultados, que adotam 

bem mais essa postura. Portanto, nessa dimensão, é possível cogitar algum impacto da 

graduação em Psicologia sobre a postura do sujeito em questões relacionadas, de alguma 

forma, à empatia. Todavia, essas são apenas hipóteses a serem confirmadas por novos estudos 

que aprofundem as análises estatísticas realizadas. Vale ressaltar que o desconforto pessoal é 

uma das dimensões que contribuem para uma delimitação, mensuração e um entendimento 

melhor sobre o nível de empatia de cada pessoa.  

A empatia pode ser treinada, isso pôde ser verificado em estudo feito por Falcone 

(1999), que avaliou um programa de treinamento da empatia com universitários. Foram 

realizadas entrevistas com os grupos antes do treinamento, aplicado o treinamento e avaliado 

após o mesmo, e os resultados mostram que o treinamento da empatia foi eficaz em melhorar 

significativamente o desempenho dos sujeitos. Esses treinamentos, aliados a ações que 

despertam a consciência da importância da empatia em diversos campos da atividade humana, 

tais como o Museu da Empatia, que realizou a exposição “caminhando em seus sapatos”, a 

fim de desenvolver a capacidade de olhar o mundo com os olhos de outras pessoas, são 

sugestões desse trabalho para que se alcance um aprimoramento nessa área desde o início da 

profissão. 
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