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Resumo: Lidar com a dor de outrem e entender o ponto de vista desse sendo 

generoso e tolerante está cada vez mais difícil na sociedade em que vivemos. 

Essa capacidade é a empatia. Essa é uma qualidade humana que deve ser 

exercida através do pensamento filosófico, que demonstra emoções e 

sentimentos de forma não apática e saudável. Objetiva-se com esta pesquisa 

conhecer a perda da empatia na sociedade. Trata-se de um estudo de revisão 

bibliográfica, de caráter descritivo com abordagem qualitativa. A pesquisa foi 

desenvolvida no mês de outubro de 2019, sendo realizada nas bases de dados 

da Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Foi executado um cruzamento 

com o operador booleano AND com os descritores: empatia, apatia, filosofia, 

sociologia. A seleção respeitou critérios de inclusão/exclusão dos artigos 

disponíveis de forma completa e gratuita, entre os anos de 2014 e 2018, nos 

idiomas português e inglês. Foram excluídos estudos que se mostravam 

inconclusos e/ou repetitivos. Foram encontrados 1,800 estudos, dos quais 13 

cumpriram os critérios previamente estabelecidos e foram incluídos na revisão. 

Segundo uma pesquisa da Universidade Estadual de Michigan (EUA), o Brasil 

não é dos países mais empáticos do mundo mesmo que conhecido pela alegria 

e hospitalidade. O estudo analisou respostas de um questionário aplicado em 61 

países, com 104 mil pessoas, que tentava medir compaixão e empatia em 

situações hipotéticas. O Brasil ficou em 51º na lista, atrás de países como o 

Equador, Arábia Saudita, Peru, Dinamarca e Emirados Árabes, por exemplo. 

Mas o problema do egocentrismo e da falta de amor ao próximo não é exclusivo 

dos brasileiros. É uma preocupação mundial. A perda da empatia se dá devido 

a egocentrismo, orgulho, discussões excessivas, estresse e quaisquer fatores 

que possam deixar a emoção se sobressair acima da razão. Para tanto, se faz 

necessário compreender o que é empatia na sociedade e como efetiva-la através 
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da filosofia e sociologia. 
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