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As citações são menções de informações extraídas de outras fontes, seja uma
obra ou autor. Na redação, elas servem como uma forma de dar autoridade
ao texto. Funciona, a depender de como seja usada, como estratégia
argumentativa para expor o problema discutido e detalhar os argumentos
utilizados.

Vale ressaltar que as citações podem ser de dois tipos: diretas e indiretas.
Diz-se que a citação é direta quando se faz a transcrição textual de parte da
obra ou fala do autor consultado. É a cópia literal, nas mesmas palavras. Já a
citação indireta é o texto que reproduz ideias baseado na obra ou fala do
autor em questão. É o que se entende por escrever em outras palavras as
ideias de uma determinada pessoa. 

Faça a citação de forma indireta. Se você lembra o sentido da
citação, mas não lembra exatamente a transcrição literal, faça de
forma indireta. 

Exemplo: 

[...] Para o escritor Augusto Cury, se a cultura impede o indivíduo de

ter empatia, ela transforma as pessoas em escravos. Nota-se, a partir

disso [...]
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“A citação é muito
longa, não consigo

decorar.”
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Para facilitar o estudo e memorização, nesse material, as citações foram
divididas por eixo temático. Mas isso não significa que algumas delas só
possam ser usadas, obrigatoriamente, em um assunto daquela área. 

Determinadas citações possuem uma abrangência maior, podendo ser
relacionada a diversos temas. Tudo vai depender da forma como o autor do
texto vai conectar o raciocínio da citação com o assunto abordado.  

educação

“Um país se faz com homens e livros.” Monteiro Lobato

“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o
mundo.” Nelson Mandela

“O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele.” Immanuel
Kant

“Eduque as crianças e não será necessário castigar aos homens.” Pitágoras

“Sem um fim social o saber será a maior das futilidades.” Gilberto Freyre

"Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o
que ensinar, há sempre o que aprender." Paulo Freire 

“A educação tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança estados
físicos e morais que são requeridos pela sociedade política no seu conjunto.”
Émile Durkheim

“Formar gerações que tenham a democracia como um princípio de gestão da
vida coletiva a ser defendido e protegido é uma missão de quem educa.”
Mário Sérgio Cortella

“Uma criança, um professor, um livro e um lápis podem mudar o mundo.”
Malala Yousafzai   



 

“É preciso erguer o povo à altura da cultura e não rebaixar a cultura ao nível
do povo.” Simone de Beauvoir 

“Os animais são seres naturais; os humanos, seres culturais.” Marilena Chauí

Sem a cultura, e a liberdade relativa que ela pressupõe, a sociedade, por
mais perfeita que seja, não passa de uma selva. É por isso que toda a criação
autêntica é um dom para o futuro. Albert Camus

“A cultura é fundamental para a identidade de um povo, mas, se ela nos
impede de nos colocarmos no lugar do outro e de pensarmos antes de reagir,
torna-se escravizante.” Augusto Cury
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CULTURA

ECONOMIA

“A riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza
dos príncipes.” Adam Smith

“A história da sociedade até aos nossos dias é a história da luta de classes.”
Karl Marx

“Não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas.”
Zygmunt Bauman

A incerteza é o habitat natural da vida humana. Zygmunt Bauman 

A economia é uma ciência triste porque é a ciência da escassez. Os recursos
a nossa mão são sempre menores do que aquilo que queremos.” Luiz Felipe
Pondé 



 

"A poluição, a ganância e a estupidez são as maiores ameaças ao planeta."
Stephen Hawking

“É triste pensar que a natureza fala e o que o gênero humano não a ouve.”
Victor Hugo

“Só se pode vencer a natureza obedecendo-lhe.” Francis Bacon

“Para a ganância, toda a natureza é insuficiente.” Sêneca

“Cada nova geração é criada pelo seu antecessor; os segundos devem,
portanto, melhorar para melhorar seu sucessor. O movimento é circular.”
Émile Durkheim

"Há pessoas a sofrer. Há pessoas a morrer. Ecossistemas inteiros estão a
deixar de existir. Estamos no início de uma extinção em massa". Greta
Thunberg

“No começo pensei que estivesse lutando para salvar seringueiras, depois
pensei que estava lutando para salvar a Floresta Amazônica. Agora, percebo
que estou lutando pela humanidade.” Chico Mendes
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meio ambiente

política

“O homem é um animal político.” Aristóteles

“O poder nunca é propriedade de um indivíduo; pertence a um grupo e
existe somente enquanto o grupo se conserva unido.” Hannah Arendt

“A democracia é atividade criadora dos cidadãos e aparece em sua essência
quando existe igualdade, liberdade e participação.”  Marilena Chaui



 

“Quem não luta pelos seus direitos não é digno deles.” Rui Barbosa

"Quando um político mente destrói a base da democracia." José Saramago

“Mudar é difícil mas é possível.” Paulo Freire
 
“O estado passa a existir pelo bem da vida e continua a existir em prol da boa
vida.” Aristóteles 

“Partido é uma coisa que a pessoa decide se tem ou não. Política é da nossa
conta o tempo todo.” Mário Sérgio Cortella

 ”É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar; porque
tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo
esperar não é esperança, é espera.” Paulo Freire 

“A democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras.”
Winston Churchill
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CIÊNCIA

“Na vida, não existe nada a temer, mas a entender.” Marie Curie

“O que sabemos é uma gota; o que ignoramos é um oceano.” Isaac Newton

A vida sem ciência é uma espécie de morte." Sócrates

A ciência é o grande antídoto contra o veneno do entusiasmo e da
superstição." Adam Smith

"A ignorância gera mais confiança do que o conhecimento: são os que sabem
pouco, e não os que sabem muito, que afirmam positivamente que esse ou
aquele problema nunca pode ser resolvido pela ciência." Charles Darwin
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“O maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a
qualquer outra vantagem.” Arthur Schopenhauer

“A obsessão por ser feliz o tempo todo faz as pessoas se sentirem péssimas.”
Tal Ben-Shahar

“A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade.” Aristóteles

“O homem joga sua saúde fora para conseguir dinheiro; depois, usa o
dinheiro para reconquistá-la.” Confúcio

“Cultivar estados mentais positivos como a generosidade e a compaixão
decididamente conduz a melhor saúde mental e a felicidade.” Dalai Lama

“A depressão é o adoecimento de uma sociedade que sofre sob o excesso de
positividade.” Byung-Chul Han

“Nada pior para a saúde que viver de aparências e fachadas. São pessoas
com muito verniz e pouca raiz. Seu destino é a farmácia, o hospital, a dor.”
Drauzio Varella

“Hoje o indivíduo se explora e acredita que isso é realização.” Byung-Chul
Han
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SAÚDE / MENTE

SEGURANÇA PÚBLICA

"A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma
derrota." Jean-Paul Sartre

“Aqueles que renunciam à liberdade em troca de promessas de segurança
acabarão sem uma nem outra.” George Orwell

“Se todos derem as mãos, quem sacará as armas?” Bob Marley 



 

“A paz só se alcança com a anulação de todas as faces da violência, e só há
justiça se todos tiverem em paz.” Mário Sérgio Cortella

“As pessoas de bem são capazes de matar, agredir e cercear em nome da
virtude. O mal com fins e metas virtuosas talvez seja o pior de todos porque é
o mais difícil de combater.” Leandro Karnal

Falta um olhar étnico racial no momento de se pensar políticas de
enfrentamento à violência contra as mulheres, já que essas políticas não
estão alcançando as mulheres negras.” Djamila Ribeiro 
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QUESTÕES SOCIAIS 

“Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele.” Martin Luther King

“Época triste a nossa… mais fácil quebrar um átomo do que o preconceito.”
Albert Einstein

“Nada no mundo é mais assustador que a ignorância em ação.” Goethe

“Ignorância, a raiz e o caule de todo o mal.” Platão

“Em uma sociedade de consumo, as pessoas mergulham em coisas
fascinantes e agradáveis. Se você define seu valor pelas coisas que adquire e
se cerca, ser excluído é humilhante.” Zygmunt Bauman

“Preconceito é opinião sem conhecimento.” Voltaire

“Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo como você o encara é
que faz a diferença.” Benjamin Franklin

“Seja a mudança que você quer ver no mundo.” Mahatma Gandhi

“Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros.” Confúcio



 

“O homem do rebanho chama de verdade aquilo que o conserva no rebanho
e chama de mentira aquilo que o ameaça ou exclui do rebanho. (...) Portanto,
em primeiro lugar, a verdade é a verdade do rebanho.” Friedrich Nietzsche

“A violência mais sutil é aquela que se apresenta em forma de brincadeira ou
sob o argumento de servir como incentivo para alguma providência da
vítima.” Mário Sérgio Cortella
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tecnologia

“A necessidade é a mãe da inovação.” Platão

“O homem é tão bom quanto seu desenvolvimento tecnológico o permite
ser.” George Orwell

“Tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa
humanidade. Albert Einstein

“Computadores são inúteis. Eles só podem dar respostas." Pablo Picasso

 "A tecnologia move o mundo."  Steve Jobs

A internet maximizou a expressão do ódio, de intolerância, de exacerbação
de preconceitos e da violência da linguagem.” Leandro Karnal 

“A humanidade tomou o caminho errado; estamos nos estressando rápida,
intensa e globalmente na era dos computadores e da internet. Estamos
levando a psique a um estágio de falência coletiva e não percebemos o mal
do século.”  Augusto Cury

“Há um esvaziamento de conceitos importantes por conta dessa urgência
que as redes geram.” Djamila Ribeiro 



 

“O espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia." Albert Einstein

“As pessoas não se importam com o que alguém fala nos filmes – ou até
mesmo o que você diz. Elas se importam com o que você cria.” Mark

Zuckerberg

"Hoje em dia cada um de nós está ligado electronicamente a todo o mundo,
e no entanto nunca como agora nos sentimos tão sós." Dan Brown  

"É melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que
não fazer nada." Mark Zuckerberg

"O futuro da tecnologia ameaça destruir tudo o que é humano no homem,
mas a tecnologia não atinge a loucura: e nela então o humano do homem se
refugia." Clarice Lispector  

"No momento em que todos têm direito à palavra na internet temo-la dada
aos idiotas, que de outro modo nunca seriam lidos noutro sítio." Umberto

Eco 

Sabemos que todas as citações são importantes e causam bastante reflexão. 

Mas que tal você fazer o seu TOP 7? 

Leia as citações novamente e escolha as sete que mais chamaram a sua
atenção. Escreva na próxima folha e tente memorizá-las para usar de forma
direta ou indireta nos próximos textos que produzir. Essa é uma técnica que
ajuda na memorização. Revise o seu TOP 7 pelo menos uma vez por semana. 
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DESAFIO PARA VOCÊ!
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