REPERTÓRIO – REDAÇÃO ENEM

O propósito de prepará-lo bem para discuti-los, explicamos o porquê de estarem
sendo cogitados e trabalhamos individualmente cada um, para que você saiba
exatamente o que é esperado de um bom texto sobre as pautas propostas e,
consequentemente, argumente de forma adequada.
Além disso, te ensinamos, também, a importância de colocar citações na
redação e a forma adequada de fazê-las; para que seja uma estratégia
argumentativa eficaz. Agora, separamos citações de filósofos, sociólogos,
escritores ou personalidades relevantes, para que você possa usá-los como
referência e trazer credibilidade aos seus argumentos. Portanto, confira nossas
sugestões:

OS PERIGOS DAS FAKE NEWS NA ERA DA
INFORMAÇÃO



“Uma mentira contada mil vezes, torna-se uma verdade.” Joseph Goebbels
(Ministro da Propaganda da Alemanha nazista)
“O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete.” Aristóteles (Filósofo
grego)

CONCEITO DE FAMÍLIA NO SÉCULO XXI




“O progresso é impossível sem mudança. Aqueles que não conseguem mudar
as suas mentes não conseguem mudar nada.” George Bernard Shaw (Escritor
irlandês)
“Preconceito é opinião sem conhecimento.” Voltaire (Filósofo iluminista
francês)

O AUMENTO DA DEPRESSÃO ENTRE OS JOVENS NO BRASIL



“Há horas na vida em que a mais leve contrariedade toma as proporções de
uma catástrofe.” Camilo Castelo Branco (Escritor português)
“Nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da
dor humana.” Augusto Cury (Médico psiquiatra e escritor brasileiro)

SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO: PROBLEMAS E
SOLUÇÕES



“Nós não podemos solucionar nossos problemas com o mesmo pensamento
que usamos quando os criamos.” Albert Einstein (Físico teórico alemão)
“Uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio previne-o.” Albert
Einstein

DESAFIOS NA SAÚDE PÚBLICA: COMO LIDAR COM
EPIDEMIAS NO BRASIL?


“É triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve.” Victor
Hugo (Romancista e dramaturgo francês)

OS DESAFIOS DA MOBILIDADE URBANA DE BAIXO
IMPACTO AMBIENTAL


“O mundo tornou-se perigoso, porque os homens aprenderam a dominar a
natureza antes de se dominarem a si mesmos.” Albert Schweitzer (Filósofo
alemão)

https://www.imaginie.com.br/citacoes-para-os-6-possiveis-temas-do-enem-2018

