
Preencha agora!

Passo a Passo da Redação 
Passo a Passo da Redação 



Passo a Passo da Redação 



A prova está em suas mãos. 
Você vai abrir e descobrir 

qual é o tema... 
O que fazer?



Passos:



Primeiro passo: leia atentamente o TEMA.

Identifique o tema geral e o recorte (pegadinha)



Segundo passo: o que você sabe sobre o tema? 

Uma boa ideia é tentar preencher,  
sem ler os textos de apoio,  

o pré-rascunho.



Sobre o tema 

1- O que eu acho sobre o tema? 
2- O que eu sei sobre o tema? 
3- Quais são as causas do tema? 
4- Quais são as suas consequências?



Terceiro passo: leia atentamente os textos de apoio.



Como ler o texto de apoio



O que fazer para ter o 
melhor aproveitamento na 
leitura de textos de apoio?



1- Se o texto tiver título, leia-o.  

2- Quem é o autor? 

3- Qual é o veículo? 

4- De quando é o texto?

Como ler o texto de apoio



Ao ler o texto, procure e destaque:

1- Causas; 

2- Consequências; 

3- Prós; 

4- Contras; 

5- Passado; 

6- Presente; 

7- Soluções; 

8- Informações (DOCs parafraseados e contextualizados).



Vamos ver como fazer isso, com o tema do 
Enem 2020 - 2ª aplicação: 

A falta de empatia nas relações sociais no Brasil



A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base 
nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal 
da língua portuguesa sobre o tema “A falta de empatia nas 
relações sociais no Brasil”, apresentando proposta de 
intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, 
organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e 
fatos para defesa de seu ponto de vista.



Texto l

DOEDERLEIN, J. Disponível em: http://instagram.com/akapoeta. 



Texto l

DOEDERLEIN, J. Disponível em: http://instagram.com/akapoeta. 



Texto ll

Penso que a nossa geração esteja repleta de pessoas empáticas. Há 
muitos que sabem sentir a dor do mundo e que primam por preencher a 
nossa atmosfera psíquica com as flores da gentileza e o perfume da 
gratidão. Esses seres, embora raramente tenham holofotes sobre si, são 
os verdadeiramente ricos e poderosos, pois são os seus gestos anônimos, 
as suas preces silenciosas e seus pensamentos de paz que espalham 
centelhas de esperança por toda a Terra. Mas é inegável que muitos ainda 
não tenham compreendido que as maiores mazelas do mundo se dão 
pela falta de empatia dos homens. Por não saber “ser o outro”, o homem 
furta, rouba, violenta. O homem achincalha a fé alheia, o sonho alheio. O 
homem escraviza o homem. O homem condena povos inteiros, 
comunidades inteiras à miséria, roubando-lhes as condições necessárias, 
de modo que não possam sequer enxergar a própria indignidade. É a falta 
da empatia que contamina o mundo com a praga do imediatismo, do 
consumismo, do uso indiscriminado de recursos naturais. A falta de 
empatia faz com que desumanizemos o outro e, com isso, nos tornemos 
menos humanos, mais egoístas, mais individualistas, mais competitivos e 
mais insanos. 

Disponível em: https://www.revistapazes.com. 



Texto ll

Penso que a nossa geração esteja repleta de pessoas empáticas. Há 
muitos que sabem sentir a dor do mundo e que primam por preencher a 
nossa atmosfera psíquica com as flores da gentileza e o perfume da 
gratidão. Esses seres, embora raramente tenham holofotes sobre si, são 
os verdadeiramente ricos e poderosos, pois são os seus gestos 
anônimos, as suas preces silenciosas e seus pensamentos de paz que 
espalham centelhas de esperança por toda a Terra. Mas é inegável que 
muitos ainda não tenham compreendido que as maiores mazelas do 
mundo se dão pela falta de empatia dos homens. Por não saber “ser o 
outro”, o homem furta, rouba, violenta. O homem achincalha a fé alheia, 
o sonho alheio. O homem escraviza o homem. O homem condena 
povos inteiros, comunidades inteiras à miséria, roubando-lhes as 
condições necessárias, de modo que não possam sequer enxergar a 
própria indignidade. É a falta da empatia que contamina o mundo com a 
praga do imediatismo, do consumismo, do uso indiscriminado de 
recursos naturais. A falta de empatia faz com que desumanizemos o 
outro e, com isso, nos tornemos menos humanos, mais egoístas, mais 
individualistas, mais competitivos e mais insanos. 

Disponível em: https://www.revistapazes.com. 



Texto III

Disponível em: http://www.generonumero.media.



Texto III

Disponível em: http://www.generonumero.media.



O Pré-Rascunho



A falta de empatia nas relações
sociais no Brasil

Definição de empatia

Individualismo, egocentrismo 

Crimes de ódio
Mapa do Ódio
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A falta de empatia nas relações
sociais no Brasil

Definição de empatia

Individualismo, egocentrismo 

Crimes de ódio
Mapa do Ódio

“Gentileza gera gentileza”

“Razões para Acreditar”

Exemplo de Campinas

A falta de empatia



Quarto passo: faça o rascunho de seu texto



Uma maneira de entender os prejuízos decorrentes da 
ausência de empatia nas relações sociais em nosso 
país é analisar a definição do termo. Empatia é a 
capacidade de se colocar no lugar do outro. 
Infelizmente, não são muitos os indivíduos empáticos e 
isso decorre principalmente do egocentrismo e 
tristemente aumenta o número de crimes de ódio no 
Brasil.



De início, é fácil observar que boa parte da sociedade 
anda mais preocupada com a própria vida, sem entender o 
espírito de coletividade. Em busca de mais curtidas nas 
redes sociais, são muitos os que, em lugar de ajudar as 
vítimas dos discursos de ódio e impedir a agressão, 
gravam, em seus celulares, cenas de injustiças de todo 
tipo: xingamentos homofóbicos, xenofóbicos e racistas… 
Os principais telejornais divulgaram cenas em que uma 
estudante era agredida com socos e chutes na cabeça por 
uma colega dentro de uma escola de Campinas. Durante a 
filmagem, é possível ver que outros alunos observavam a 
cena sem intervir e que alguns, inclusive, incentivavam as 
agressões. Essas absurdas cenas da vida real comprovam 
que o egocentrismo, advindo da falta de empatia, impede 
a melhora de nossas relações sociais.



Além disso, as mais terríveis consequências da inaptidão 
de se preocupar com o próximo têm alimentado não 
apenas os discursos, mas também os crimes de ódio. O 
número registrado pelo Mapa do Ódio de 2018 revela o 
aumento das diversas violências principalmente contra 
as mulheres e os negros, já que o feminicídio e os crimes 
de racismo lideram as ocorrências, mas também são 
seguidos pela homofobia e pela intolerância religiosa. 
Dessa forma, não é difícil confirmar que o individualismo 
e a incapacidade de “vestir a pele do outro” contribuem 
para o assustador resultado dessas pesquisas.



Portanto, sabendo disso, é necessário e urgente que, a 
partir da premissa de que “gentileza gera gentileza”, um 
consórcio formado por veículos de comunicação crie e 
divulgue uma campanha constante e impactante que 
desperte as melhores emoções e estimule ações de 
inclusão, diminuindo os discursos e crimes de ódio. 
Ademais, páginas como “Razões Para Acreditar”, que 
divulgam inúmeras ações para o bem, devem ser apoiadas 
por empresas que busquem reconhecimento social             
com doações e pelos seguidores com compartilhamentos 
para combater todas as formas de discriminação e injustiça 
e para fortalecer a corrente de empatia no país tornando as 
relações sociais mais harmoniosas e humanas. 



Quinto passo: passe a limpo!



1- Leia atentamente o TEMA 

2- O que você sabe sobre o tema?  

3- Leia atentamente os textos de apoio 

4- Faça o rascunho de seu texto 

5- Passe a limpo 

6- Leitura final

Passo a Passo


