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ATIVIDADE 2 - REDAÇÃO
Querido (a) aluno (a),
Este material vai ajudá-lo (a) a se atualizar
com os conteúdos que trabalhamos em sala de
aula. Consulte suas anotações, caso necessite.

Por que a empatia é tão importante?

Muitas pessoas confundem empatia com simpatia. A simpatia define a forma como você trata as
outras pessoas, mas de forma natural, ou seja, é a maneira como você, naturalmente, sem precisar forçar
qualquer coisa, trata os outros. Já a empatia representa a sua capacidade de entender como a outra
pessoa se sente, sem julgá-la ou prejudicá-la.
Pessoas simpáticas são agradáveis. Pessoas empáticas não julgam e lidam melhor com as diferenças (de
forma honesta, não fingindo). A simpatia é como você trata os outros. A empatia é como você enxerga e
respeita os outros. A simpatia é como você agrada alguém. A empatia é como você compreende o próximo.
Então, simpatia e empatia são parecidas em dois aspectos: na grafia e pelo fato de serem palavras
que representam a sua relação com o próximo. Porque, de resto, são muito diferentes.
Ser empático significa que você consegue se colocar no lugar da outra pessoa, para sentir o que ela sente. A
empatia faz com que você se interesse pelos outros e os ajude. A capacidade de se interessar pelo próximo,
de se colocar no lugar dele e tentar ajudá-lo traz mais respeito ao mundo e faz dele um lugar melhor.
Praticar a empatia e fazer dela parte do seu dia a dia fará de você uma pessoa mais perceptiva, respeitosa,
analítica, comunicativa e motivacional. As pessoas enxergarão você com respeito e carinho, e verão em você
alguém positivo e que vive mais momentos bons do que ruins – o que é verdade. Afinal, quando você passa
a entender e respeitar mais, as brigas e momentos negativos diminuem drasticamente.
(Giovanna Frugis – Eu Sem Fronteiras. Adaptado)
MOMENTO DE PRODUÇÃO: desenvolva um texto dissertativo sobre o tema “A empatia no cotidiano”.
O seu texto deve possuir um título, que deve ser diferente do tema.

ATENÇÃO:






Seu texto deve ter no mínimo 20 linhas e no máximo 25 linhas
O foco narrativo deve estar em 3ª pessoa (texto dissertativo)
O texto deve ter título (procure ser criativo na escolha)
Faça a letra legível e use a caneta na folha de entrega
RELEIA seu texto antes de entregá-lo
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