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Já mostramos a importância da inovação em seu argumento, com o objetivo de diferenciar suas ideias das ideias de outros candidatos, deixando assim o famoso e inadequado bom senso. Uma estratégia para isso seria ser realizada por meio de citações, desde que bem contextualizadas e propostas por personalidades relevantes (como filósofos e
sociólogos) para trazer credibilidade ao dito. Veja abaixo 10 citações, seus autores e aos quais os assuntos podem ser relacionados. 1 - Se a educação não transformar a sociedade, a sociedade não mudará sem ela. Paulo Freire Paulo Freire foi um importante educador brasileiro a quem dedicamos todo o cargo, para que você saiba sua importância e
expressividade para discussões relacionadas à educação (ver REMESIA). Portanto, de acordo com sua própria declaração, os temas sobre os quais a questão da educação é discutida podem estar relacionados ao discurso desse pensador. Sempre que você quiser confirmar como é a educação fundamental para a mudança social em várias áreas, a
citação acima é apropriada!  2 - A educação nunca foi contada. Sempre foi um investimento com retorno garantido. - Sir Arthur Lewis William Arthur Lewis foi um economista britânico que ganhou o Prêmio Alfred Nobel de Ciências Econômicas em Memória em 1979. Seu discurso expressa a importância de investir em educação, algo que nunca será um
desperdício, afinal, leva a cidadãos conscientes e qualificados a melhorar qualquer esfera social. 3 - O homem está condenado a ser livre, desta vez ele é jogado no mundo, ele é responsável por tudo o que faz. - Jean Paul Sartre O mais expressivo filósofo, escritor e crítico francês do movimento existencialista apoia com este discurso a questão da
responsabilidade dos atos cotidianos que todos nós. O conjunto de decisões que você toma todos os dias é uma expressão de sua liberdade de escolha e traz consigo consequências, sejam boas ou ruins. 4 - Frágil para usar violência, e ideias fortes. - Augusto Kuri Kuri é psiquiatra, professor e escritor brasileiro. Sua fala pode estar relacionada a temas
em que a violência é discutida, como o uso da violência por indivíduos ou pelo Estado. Dizer que ideias de uso forte é uma afirmação expressiva sobre ter uma solução consciente e reflexiva das questões através das civilizadas, não aquelas que ferem os direitos dos outros. 5 - Devemos nos tornar a mudança que queremos ver. - Mahatma Gandhi Gandhi
Gandhi era um líder pacifista indiano que tão expressivamente pregava sobre o amor e a boa convivência. Temas que se relacionam com a mudança social através da juventude, por exemplo, são uma boa maneira de se relacionar com a citação acima, responsabilidade de mudar a sociedade para melhor. 6 - A exploração é a capacidade das espécies de
viver em harmonia com o meio ambiente. - Paul Atson, co-fundador do Greenpeace Greenpeace é uma organização global independente dedicada a proteger o meio ambiente e promover a paz. A citação acima pode estar relacionada a temas que discutem o desequilíbrio da convivência humana com o meio ambiente. É óbvio que a sociedade intelectual
sabe como proteger seu bem mais valioso: o planeta Terra. 7 - A cultura é maior do que a diferença na condição social. - Confúcio Confúcio, pensador e filósofo chinês, questionou moralidade pessoal e estatal, relações sociais, justiça e sinceridade. A citação acima pode estabelecer questões como um direito crucial ao acesso a uma cultura que é
fundamental e não deve discriminar as condições ou classes sociais. 8 - As pessoas que lêem nunca serão escravas do povo. - Antonio Lobo Antunes Sempre falamos sobre a importância da leitura como processo de educação, emancipação e desenvolvimento da criticidade de cada pessoa. Este escritor e psiquiatra português é bastante claro sobre isso
no discurso supracitado. Aqueles que são educados, pensam, ponderam, sabem questionar e criticar, e não são, em última análise, subjugados ou escravizados, seja literalmente ou ideologicamente. Esta é uma boa citação para aqueles que discutem manipulação ou pouca crítica da sociedade para muitos assuntos. 9 - A insatisfação é o primeiro passo
no progresso de uma pessoa ou de uma nação. - Oscar Wilde Um dos mais importantes escritores da literatura inglesa, Oscar Wilde desperta a ideia de evolução - progresso - homem quando é tocado pela insatisfação. Ou seja, selecionar uma pessoa da zona de conforto é uma maneira de provocá-lo a crescer. Essa citação pode estar ligada a
discussões sobre política, pois nosso cenário, cada vez mais negativo e expressivamente corrupto, despertou a sociedade para uma visão mais crítica de nossos governantes e daqueles que buscam posições para o poder. 10 - Você é livre para fazer sua escolha, mas você é um prisioneiro de consequências. - Pablo Neruda Neruda é um poeta chileno
que através de sua arte na escrita nos faz pensar sobre nossas liberdades individuais, mas que nos trazem consequências. Na sociedade, devemos pensar em nossa ética de convivência, além das leis sob as quais somos fundados e julgados. Como? Compartilhe conosco o outro pensador relevante que você conhece e seria interessante ser citado em
um ensaio! VEJA TAMBÉM: FILÓSOFOS MUITO COBRADOS EM PROVA OBJETIVA E COMO USAR SUAS CITAÇÕES NA REDAÇÃO Boa pesquisa e até mesmo  pensar nisso, coletamos alguns exemplos divididos por tópico, confira:1. Educação: Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, a sociedade não mudará sem ela. (Paulo
Freire - Professor, professor e filósofo brasileiro) 2. Política: A política é a arte do possível. (Bismarck - Chanceler alemão) 3. Sociedade: A natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade vai corrompê-lo e fazê-lo infeliz. (Jean Jacques Rousseau - filósofo suíço) 4. Globalização: A globalização reduziu as distâncias métricas ao aumentar
significativamente as distâncias afetivas. (Jaak Bosmans - escritor e representante do FALASP - Federação das Academias de Literatura e Artes do Estado de São Paulo) 5. Economia Global: O Governo do Estado Moderno é apenas um comitê para gerenciar o negócio comum de toda a burguesia. (Karl Marx - filósofo alemão) 6. Desigualdade social: o
Brasil, o último país a acabar com a escravidão, tem uma perversão interna em sua herança que faz nossa classe dominante doente de desigualdade, acaso. (Darcy Ribeiro - antropólogo, escritor e político brasileiro) 7. Juventude: O que deve caracterizar os jovens modéstia, modéstia, amor, moderação, dedicação, trabalho duro, justiça, educação. São
virtudes que devem moldar seu caráter. (Sócrates - Filósofo) 8. Meio Ambiente: Inteligência é a capacidade das espécies de viver em harmonia com o meio ambiente. (Paul Watson é co-fundador e diretor da Fundação Greenpeace.) 9. Preconceito: Todos os preconceitos são fruto da estupidez, da ignorância e qualquer atividade cultural contra o
preconceito é válida. (Paulo Otran - Ator)10. Relações humanas: De tudo o que existe, não há nada mais estranho do que as relações humanas, com suas mudanças, sua extraordinária irracionalidade. (Virginia Woolf - escritora)11. Tecnologia: Ficou terrivelmente claro que nossa tecnologia superou nossa humanidade (Albert Einstein é um físico) Você
gosta das citações filosóficas que trouxemos? Agora encontrar links e argumentos é fácil! Continue após o blog Descomplica, baixe o ebook e descubra os temas que podem cair no Enem 2018. -  continue estudando argumentação online A Maior Classe direto de sua casa! As citações são recursos importantes na redação. Ao escrever o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares, embora não obrigatórios, faça as cotações mostrarem ao corretor que você tem um repertório cultural e sabe dar credibilidade ao seu texto. Leia mais: Guia completo para escrever pelo Enem Nelson Mandela, pai da moderna nação sul-africana e líder na luta contra o regime do apartheid (Wikimedia
Commons) As referências mais comuns são frases de filósofos ou outros personagens mas trechos de músicas ou filmes também são válidos. Essas frases podem ser usadas ao introduzir um texto para provar um argumento, ou mesmo um incremento de sua conclusão. Guia de Redação do Enem, já que o tema da redação do Enem é um mistério, é
difícil lembrar citações de diferentes temas, certo? Pensando nisso, a revista Kiero escolheu 13 citações que correspondem a qualquer assunto da carta. Verificar! Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 2. Aqueles que não se lembram do passado estão condenados a
repeti-lo. George Santayana, filósofo espanhol e canta. 3. A educação é a arma mais poderosa que pode ser usada para mudar o mundo. Nelson Mandela, pai de uma moderna nação sul-africana e líder na luta contra o regime do apartheid. A insatisfação é o primeiro passo no progresso de uma pessoa ou de uma nação. Oscar Wilde, escritor, poeta e
dramaturgo britânico de ascendência irlandesa. 5. O mundo não está mudando as crises, mas nossa reação a elas. Sigmunt Bauman, filósofo e sociólogo polonês. 6. Uma pessoa só pode agir na medida em que aprende a conhecer o contexto em que está inserida, saber qual é a sua origem e em que condições ela depende. Emil Durkheim, sociólogo,
antropólogo, cientista político, psicólogo social e filósofo francês. 7. A vontade comum deve emanar de tudo o que se aplicará a todos. Rousseau, filósofo suíço 8. Que tipo de mundo podemos nos preparar para nossos bisnetos? Richard Rorty, filósofo americano 9. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Confúcio, pensador chinês
e filósofo. 10. Precisamos nos tornar a mudança que queremos ver. Mahatma Gandhi, ativista indiano. O progresso não é possível sem mudanças; e aqueles que não podem mudar de ideia não podem mudar nada. George Bernard Shaw, dramaturgo e jornalista irlandês.  12. Se você quer prever o futuro, explore o passado. Confúcio, pensador chinês e
filósofo. 13. O país não está mudando sua economia, suas políticas ou mesmo sua ciência; sim mudanças em sua cultura. Herbert José de Souza (Bethinho), sociólogo brasileiro e ativista dos direitos humanos. Que tal ficar por dentro das questões que mais caem em todos os assuntos? Polyedron fez uma revisão, com gráficos e ilustrações, sobre os
assuntos mais cobrados no exame em cada área do conhecimento. Sabe o que é melhor? Você pode baixá-lo gratuitamente! Basta clicar no botão abaixo! O que estamos esperando? Baixe agora e faça sua pesquisa de gás! As questões que mais caem no Enem Ainda não é possível escrever uma redação para o Enem? Neste guia você vai aprender
qual deve ser o formato de ensaio, quais são os critérios e vê exemplos de ensaios e dicas bem-sucedidas de quem marcou 1000 e é especialista no assunto. Baixe O Guia de Redação Veja também: 12 citações sobre educação que podem ajudá-lo na escrita Ei, gostou? Você sabe mais citações legais? Comente aí. Ao mesmo tempo. citações para
redação enem. citações para redação saúde. citações para redação sobre tecnologia. citações para redação sobre educação. citações para redação pdf. citações para redação tecnologia. citações para redação sobre adoção. citações para redação sobre saude
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