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Primeiro:  
O que seria um Tema Polêmico?

Entende-se por tema polêmico aquele 
que costuma dividir opiniões, criar 
d ivergências , de ta l modo que 
dificilmente se consegue chegar a um 
consenso capaz de satisfazer a grande 
maioria das pessoas.



Características:

·Possui SEMPRE argumentos favoráveis e 
contrários;
·Divide opiniões;
·Não há um posicionamento definido em 
relação ao tema proposto, provocando 
dificuldade em satisfazer as pessoas.



Texto Bilateral ou Polêmico

Página 192



Técnica Básica para o 
Tema Polêmico  



Técnica Básica para o 
Tema Polêmico  



ALGUNS TEMAS POLÊMICOS:

Pena de Morte no Brasil;
Legalização do aborto;
A eliminação das favelas;
Controle de natalidade;
Legalização da maconha;
Eutanásia;
Uso dos Transgênicos, etc.
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Apresentação do Tema 
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Introdução

Vamos exercitar tomando, como exemplo, o 
tema Pena de Morte no Brasil. 

  
Reflita um pouco sobre a proposta. Depois, 

escolha apenas uma destas possibilidades de 
introdução e complete o raciocínio.



Passo 2 – Introdução

Possibilidade 1 – Certeza 
Há uma certeza que ninguém discute: a Pena de Morte no 
Brasil... 
  
Possibilidade 2 – Opinião 
É opinião de significativa parcela da população que a Pena 
de Morte no Brasil... 
  
Possibilidade 3 – Dúvida 
Será que podemos acreditar que a Pena de Morte no 
Brasil... ?



Passo 3– Desenvolvimento ou Argumentação de 
Temas que Dividem Opiniões 

Quanto ao conteúdo é no desenvolvimento onde são 
explicadas e expostas as ideias para defender a introdução. 

O leitor deve ser convencido da coerência e da 
credibilidade da tese inicial. Para isso, você deve recorrer a 
comparações, alusões históricas, exemplos, opiniões de 

especialistas, dados etc. 
  

Sugerimos, neste modelo básico, o desenvolvimento 
baseado na exposição dos dois lados: os que são a favor e 

os que são contra. Simples, mas muito eficiente.



Passo 3– Desenvolvimento ou Argumentação de 
Temas que Dividem Opiniões 

Desenvolvimento 1 – Aspectos Positivos 
  

Pergunte-se: por que ___(o tema)___ deve ser 
apoiado(a)? Com a(s) resposta(s) em mente, complete. 

  
Há (muitas) razões para apoiar O TEMA. Entre as 

principais estão...



Passo 3– Desenvolvimento ou Argumentação de 
Temas que Dividem Opiniões 

Desenvolvimento 2 – Aspectos Negativos 
  

Pergunte-se: por que ___(o tema)___ deve ser rejeitado(a)? 
Depois de refletir, dê continuidade ao seguinte texto. 
Observe que o elemento articulador que abre este 
parágrafo é essencial para a progressão textual. 

  
Em contrapartida, também há (muitos) motivos para 

sermos contra O TEMA...



Passo 4 – Conclusão

Escolha uma das possibilidades 
apresentadas a seguir e conclua seu 
texto. 
  
É assim que... 
Vê-se por isso que... 
Pode-se dizer que... 
Ninguém negará que... 
Portanto... 
Em suma... 
Todos concordam que... 
Somos de opinião que... 



Passo 4 – Conclusão

Seja realista. Veja qual tem sido a 
repercussão do tema na sociedade e, 

com base nisso, exponha uma 
solução prática que não se distancie 

do que você desenvolveu.  
No caso do Tema Polêmico, pense:  
o que você pode propor para que as 
pessoas que não apoiam o que você 

defende mudem de opinião?




