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Dissertando sobre temas 
polêmicos.



Considerações iniciais 

➢ Antes de tudo, é importante lembrar que, apesar de ser diferente dos  temas 
“bilaterais” e socioproblemáticos, a estrutura dissertativa permanece a mesma:

Introdução 
• Tema 
• Tese

Desenvolvimento 

Argumentos em 
defesa da tese 

Conclusão 
• Retomada 

da tese  
• Solução 



O que difere o tema polêmico do “normal”?

Nos temas polêmicos, a Banca esperará do seu texto, além de uma defesa 
consistente do seu ponto de vista, o posicionamento da opinião contrária à sua 
para a construção dos argumentos.  

O que isso quer dizer? 

Simples: você não poderá dissertar apenas sobre a sua opinião – é preciso que, 
na sua redação, sejam considerados os argumentos com os quais você não 
concorda. 



Colocando em prática: elaboração da tese.

De que seu ponto de vista acerca do tema deverá ser defendido e apontado na tese 
não há mais dúvidas. Mas não deixe a tese superficial apenas apontando o que 
você defende ou não – traga a sinalização dos argumentos que você 
desenvolverá.  

Além disso, não esqueça que os argumentos contrários ao seu também farão 
parte do desenvolvimento e, portanto, deverão, sim, ser  

apresentados pela tese.



A tese para o tema polêmico

Opinião 1  
+ 

Motivo(s)

Opinião 2 
(a sua) + 
motivos  

TESE 



             A descriminalização da maconha

Tema 1



             A descriminalização da maconha

Introdução 
• Tema 
• Tese

I - Parágrafo autônomo. Qual a realidade do 
tema neste momento no Brasil? Como ele divide 
as opiniões? O que você tem a afirmar sobre ele?

A descriminalização da maconha surgiu como uma forma polêmica de 
controlar o tráfico e a decorrente violência urbana que tem sido motivo de 
muitas mortes no Brasil. Se, por um lado, parte significativa da população é 
contra descriminalizar por considerar que a liberação da maconha pode abrir a 
porta para drogas mais pesadas e para o vício; por outro, há apoio em casos de 
tratamento médico e da possibilidade de acabar ou, ao menos, controlar o 
tráfico da droga mais consumida no país. Vive-se um impasse que, se não 
solucionado, continuará a gerar um total descontrole das autoridades frente ao 
uso e ao tráfico da droga.



Considerações iniciais 

Desenvolvimento 

Argumentos em 
defesa da tese 

D1 ---> Autonomia + Lado 1 (o que pensa o 
grupo do qual você não faz parte)

D2 ---> Conexão explícita com D1 + Lado 2 (quais 
justificativas apoiam o grupo no qual você está 
inserido)

Enriqueça os parágrafos com DOCs 



Considerações iniciais 

Desenvolvimento 

Argumentos em 
defesa da tese 

D1 ---> Autonomia + Lado 1 (o que pensa o 
grupo do qual você não faz parte)

Muitos brasileiros são contra a liberação da maconha por considerar 
que a droga, se consumida livremente, acabaria não trazendo a mesma satisfação, 
o que levaria à busca por drogas mais pesadas, à dependência e ao vício. É verdade  
que em países, como Holanda e Uruguai, em que a descriminalização da droga é  
uma realidade, nada disso aconteceu. Entretanto vivemos em um país com uma 
realidade social e cultural muito diferente, além de termos uma extensão territorial 
incomparável com os países citados.



Considerações iniciais 

Desenvolvimento 

Argumentos em 
defesa da tese 

D2 ---> Conexão explícita com D1 + Lado 2 (quais 
justificativas apoiam o grupo no qual você está 
inserido)

Se há os que são contra, os que são a favor têm sido cada vez mais coerentes em 
seus argumentos. Principalmente nos casos em que a maconha tem sido aliada 
em tratamentos médicos. Como negar, em casos assim, o uso da substância que  
tem se revelado excelente em atenuar dores e sofrimentos de diversas doenças?  
Além disso, é inquestionável que a violência decorrente do tráfico cairia drastica- 
mente já que não teria sentido existir o comércio ilícito diante da 
descriminalização. 



Considerações iniciais 

Conclusão 
• Retomada 

da tese  
• Solução 

C - Conectivo Conclusivo + Retomada da 
tese + Exposição da solução que resolva o 
impasse, levando o D2 a vencer o D1.

Portanto, diante do impasse em relação à descriminalização da maconha, e não  
deixando de considerar a preocupação dos dois lados, o Brasil precisa descrimi- 
nalizar a maconha sim. O acesso à droga para questões de saúde tem que ser feito 
já e, em paralelo, partir para uma organização da comercialização que considere 
nossa enorme extensão territorial para um controle e um acompanhamento por 
parte dos órgãos de segurança pública nesse momento de transição. Utópico? De 
jeito nenhum, especialmente se pensarmos na quantidade de policiais que hoje se 
dedicam ao combate ao tráfico e que, assim, seriam utilizados para proteger a 
população da violência decorrente de outras causas. 
 



Mais um texto...

Tema: Descriminalização da maconha no Brasil – o que fazer?  

Usada também para fins medicinais, a maconha já é liberada em alguns países, 
como Holanda, Espanha e, inclusive, Portugal. No Brasil, a  descriminalização  da 
“droga” ainda é barrada por tradicionalistas que acreditam numa possível 
banalização, o que é impertinente no nosso país, já que substâncias químicas, até 
mais prejudiciais ao organismo do que a maconha em seu estado natural, são 
legalizadas e livremente comercializadas aqui. 

Introdução 



Mais um texto...

É muito justificável o pensamento de que, com a descriminalização da maconha, o 
uso abusivo dessa substância passaria a fazer parte do cenário do Brasil. De fato, 
desde a legalização da “droga” na Holanda, houve um aumento de 5% no consumo 
entre jovens, o que, para muitos, é o principal motivo de ser contra a 
descriminalização da erva. 

Desenvolvimento 1 



Mais um texto...

No entanto, considerando que, no Brasil, substâncias até mesmo mais prejudiciais 
ao organismo humano são legalizadas - a exemplo do cigarro e das bebidas 
alcoólicas -, não é coerente lutar contra a liberação da maconha. Esta, em seu 
estado natural, inclusive já serve, em muitos lugares, para prevenções e 
tratamentos de doenças. Israel, para a surpresa de muitos, é um exemplo desses 
usos. O grande problema, no nosso país, é que a criminalização, como não impede 
o consumo, dá forças ao tráfico, que, além de piorar a criminalidade brasileira, 
prepara a erva misturando-a a outras substâncias tóxicas. 

Desenvolvimento 2



Mais um texto...

Por fim, é válido ressaltar que, no Brasil, a piora da criminalidade também está 
relacionada ao tráfico, o qual, com a legalização da maconha, será duramente 
reduzido. É preciso que o Estado descriminalize o consumo da erva em nosso 
país, pois isso, além de melhorar os índices de violência, fará com que se tenha 
mais controle sobre o uso da substância. Colocar a maconha no mesmo patamar 
da bebida e do cigarro, então, é o mais coerente a se fazer na nossa sociedade. 

Conclusão



Adoção homoparental no Brasil, problema ou solução? 

Tema 2



Apesar de legalizada, a adoção homoparental, no Brasil, ainda sofre com empecilhos 
provenientes de uma mentalidade preconceituosa e arcaica, a qual considera o 
convívio com homossexuais um prejuízo à saúde mental da criança. Esse 
pensamento, no entanto, torna-se incoerente e retrógrado, quando analisamos os 
números alarmantes de crianças brasileiras em orfanatos ou, até mesmo, nas 
ruas.

Tema: Adoção homoparental no Brasil, problema ou solução? 

Opinião contrária à adoção + argumento (danos psicológicos)

Opinião a favor da adoção + argumento (crianças abandonadas)

Adoção homoparental no Brasil, problema ou 
solução? 



O que se espera do Desenvolvimento?

Apesar de legalizada, a adoção homoparental, no Brasil, ainda sofre com empecilhos 
provenientes de uma mentalidade preconceituosa e arcaica, a qual considera o 
convívio com homossexuais um prejuízo à saúde mental da criança. Esse 
pensamento, no entanto, torna-se incoerente e retrógrado, quando analisamos os 
números alarmantes de crianças brasileiras em orfanatos ou, até mesmo, nas 
ruas.

D1  
•  Desenvolvimento da opinião contrária

D2 
• Contra-argumento + desenvolvimento da sua opinião.



Os modalizadores 

Veja como os modalizadores são de extrema importância para complementar 
os efeitos da argumentação.

Apesar de legalizada, a adoção homoparental, no Brasil, ainda sofre com 
empecilhos provenientes de uma mentalidade preconceituosa e arcaica, a qual 
considera o convívio com homossexuais um prejuízo à saúde mental da criança. 
Esse pensamento, no entanto, torna-se incoerente e retrógrado, quando analisamos 
os números alarmantes de crianças brasileiras em orfanatos ou, até mesmo, nas 
ruas.



Elaborando o Desenvolvimento 1. 

A integridade física e moral das crianças e adolescentes é assistida, no nosso 
Estado, pelo ECA, segundo o qual todos nós devemos respeitá-los e protegê-
los, garantindo-lhes seus direitos básicos. Talvez por esse motivo, muitos 
tomem atitudes contrárias à adoção por casais do mesmo sexo, já que, por 
anos, a homossexualidade foi vista como uma escolha comportamental 
influenciada pelo meio. Assim, tomando, como base, esse preconceituoso 
pensamento, torna-se justificável tentar banir a criação de crianças por pais e 
mães homossexuais.  

Perceba que, apesar de “abrir espaço” para uma argumentação contrária a sua, o 
autor do texto não deixa o parágrafo forte o suficiente, e praticamente é 

evidente que a opinião demonstrada em D1 não é condizente com o ponto de vista 
de quem escreveu.



Elaborando o Desenvolvimento 2.

Contudo  ser gay não é uma questão de escolha ou de influência; o próprio 
Dráuzio Varella já disse isso. Ora, se heterossexuais não optaram por tal 
sexualidade, por que o haveriam de fazer os homossexuais? O problema é que 
quase não há a difusão de uma educação sexual em nossas escolas, e, quando 
há, esta é dada ainda por viés tradicionalista. Além disso, é muito egoísta 
militar contra a adoção homoparental, considerando o fato de que, somente no 
Brasil, existem 8 milhões de crianças abandonadas, das quais 2 milhões vivem 
nas ruas, desamparadas. A chance de um casal homo adotar uma criança é a 
oportunidade para muitas de sair da condição miserável. 

Perceba o potencial argumentativo de D2 – nele, encontram-se o contra-argumento para 
o ponto de vista exposto em D1 e o desenvolvimento do principal argumento  do 

autor do texto (o número de crianças abandonadas). 



Conclusão 

Na Conclusão, é a hora de você reforçar sua opinião, deixando-a explícita ao leitor.  
No entanto, o mais fundamental - claro - é a solução.  

Até em temas polêmicos, é preciso que o parágrafo conclusivo  apresente a 
proposta de intervenção social, obrigatória no ENEM.  

Mas como? 



Elaborando a solução. 

A solução dependerá da opinião que você tomará no decorrer do seu texto. 

Muitos sentem dificuldade em solucionar os problemas 
justamente porque o tema não é socioproblemático; é 
exclusivamente opinativo. 

No entanto, como a solução é obrigatória, é seu dever 
criar uma problemática no desenvolvimento, a qual 
deverá ser articulada obviamente ao seu ponto de vista.



Exemplificando...

Veja como, em D2, o autor do texto sobre adoção homoparental criou uma 
problemática a partir do contra-argumento exposto. 

Contudo  ser gay não é uma questão de escolha ou de influência; o próprio Dráuzio 
Varella já disse isso. Ora, se heterossexuais não optaram por tal sexualidade, por 
que o haveriam de fazer os homossexuais? O problema é que quase não há a 
difusão de uma educação sexual em nossas escolas, e, quando há, esta é dada 
ainda por viés tradicionalista. Além disso, é muito egoísta militar contra a adoção 
homoparental, considerando o fato de que, somente no Brasil, existem 8 milhões de 
crianças abandonadas, das quais 2 milhões vivem nas ruas, desamparadas. A 
chance de um casal homo adotar uma criança é a oportunidade de muitas de sair da 
condição miserável. 



Exemplificando...

“O problema é que quase não há a difusão de uma educação sexual em 
nossas escolas, e, quando há, esta é dada ainda por viés tradicionalista. “

É exatamente esse problema para o qual se espera solução na conclusão. Veja: 

Portanto, fica evidente que, com tantas crianças abandonadas e desamparadas no 
nosso país, o mais pertinente a se fazer, a longo prazo, é implementar, nas 
escolas, a educação sexual, ensinando a respeitar a diversidade desde cedo.  
Dessa forma, no futuro, não haverá tamanha resistência a um assunto que deveria 
ser banal. A adoção homoparental, além de dar a possibilidade de futuro a muitos 
menores que vivem na miséria, é uma chance de o Brasil erradicar mais uma 
mazela social: o preconceito. 



Tema 3

Posse e porte de armas



Tema da Semana

Posse e porte de armas



Tema da Semana

Posse e porte de armas
01/10/2015 15h09 - Atualizado em 01/10/2015 22h33 

Atirador dispara em faculdade nos Estados Unidos e deixa 
mortos. 

Dez pessoas morreram; Obama defende controle de armas. 
Imprensa diz que atirador era Chris Harper Mercer, de 26 
ano



Posse e porte de armas



Posse e porte de armas



Posse e porte de armas



Posse e porte de armas



Posse e porte de armas



Posse e porte de armas



Posse e porte de armas



Posse e porte de armas



Posse e porte de armas



Posse e porte de armas



Posse e porte de armas



Posse e porte de armas



Posse e porte de armas



Posse e porte de armas



Posse e porte de armas



Posse e porte de armas



Posse e porte de armas



Considerações iniciais 

Introdução 
• Tema 
• Tese

I - Parágrafo autônomo. Qual a realidade do 
tema neste momento no Brasil? Como ele divide 
as opiniões? O que você tem a afirmar sobre ele?

Autorizar ou não a posse e o porte de armas, no Brasil, voltou à discussão, 
neste mês, em razão de mais uma tragédia nos Estados Unidos, onde, há uma 
semana, um atirador tirou a vida de 10 pessoas. Se, por um lado, parte 
significativa da população é contra a posse de armas por considerar que a 
violência só tem a aumentar com mais armas circulando; por outro, a 
ineficiência da polícia em proteger o cidadão tem feito com que parte da 
população se sinta no direito de se armar em favor da própria proteção. 
Vivemos um impasse já que os bandidos estão cada vez mais armados e nós, 
cada vez mais desprotegidos.


