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Adjudicação Básica

CAPÍTULO 1: Qual o Papel do Adjudicador no Debate?

Dentro da dinâmica do debate, o adjudicador, ou seja, aquela responsável pelo
julgamento do que foi debatido, assume funções e responsabilidades intŕınsecas ao
papel que ele desempenha. Suas duas principais funções são:

1.1 Se for chair, ele deve garantir a ordem na sala de debates. Isso significa, por
exemplo, que ele quem deve chamar debatedores a tribuna para proferir o
seu discurso, sinalizar a marcação do tempo do discurso, proferir a palavra
“ordem” caso os debatedores estejam tumultuando a sala, etc;

1.1 Decidir a classificação das equipes, sempre arcando com o ônus de explicar e
fundamentar a justificava daquelas colocações dadas durante o feedback.

CAPÍTULO 2: As 4 Principais Regras ao se Adjudicar

2.1 Foco na argumentação:

(i) O foco da leitura do debate deve sempre ser a argumentação. Esses
argumentos são analisados sobre a perspectiva de dois eixos, eles são: impacto
e plausibilidade. Assim, o adjudicador deve sempre se centrar em quanto o
argumento trazido foi provado como verdadeiro, ou no mı́nimo provável de
acontecer, e quais foram as implicações concretas do mesmo argumento para
aquele debate (demonstrar por que a sua proposta é boa/ruim, demonstrar
quem serão as pessoas afetadas, demonstrar porque devemos nos importar
com as pessoas afetadas, etc);

(ii) Além da argumentação, a refutação deve ser considerada pelo adjudi-
cador. Importante destacar que não bastar que qualquer refutação seja dita,
é necessário que se analise a efetividade concreta daquela refutação trazida;

(iii) Em determinados casos, é posśıvel perceber que a linha que separa a
refutação da argumentação é bem tênue, por isso que ambas possuem o mesmo
valor;

(iv) Os seguintes critérios não podem ser levados em conta: Reputação,
fama ou experiência dos debatedores; o ńıvel de confiança de quem fala (apenas
será considerado o mérito do que foi falado); oratória; número de argumentos;
e equiĺıbrio da dupla.
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2.2 Pensar como Eleitor Razoável Médio:

(i) O adjudicador assume o papel denominado Eleitor Razoável Médio
enquanto analisa o debate. Isso significa na prática que ele é um cidadão co-
mum relativamente bem informado, tendo conhecimento das not́ıcias e man-
chetes sobre os temas debatidos, mas não tendo o conhecimento aprofundado;
é mestre em lógica, podendo identificar alguma falha lógica de algum argu-
mento exposto, mesmo que dito pelos debatedores da bancada de oposição; e
também é mestre nas regras do modelo do parlamento britânico utilizado no
debate;

(ii) Nesse sentido, é vedado ao Eleitor Razoável Médio utilizar-se de co-
nhecimentos demasiadamente técnicos, argumentos ouvidos no passado, posi-
ções poĺıticas pessoais e de suas concepções filosóficas de bem para inserir
refutações ou preencher lacunas argumentativas durante o debate.

2.3 Ser comparativo:

(i) É necessário que os adjudicadores sempre estejam reavaliando cons-
tantemente qual o “resultado” do debate enquanto os discursos são proferidos;

(ii) Todas as equipes devem ser comparadas entre si, sempre ressaltando
que nenhuma dupla deve ser beneficiada pelo esforço que outra fez.

2.4 Não punir, mas sim deixar de creditar:

(i) O critério para analisar os debatedores é o de que um erro não invalida
o que foi feito de bom por ele, apenas é ignorado o que foi dito e considerada
perdida a oportunidade de falar algo relevante para o debate;

(ii) Como o tempo não é restaurado após o cometimento de um erro,
valorar negativamente esse erro significaria punir duas vezes o debaterdor;

(iii) Os erros podem ser argumentos não provados, contradições dentro
do argumento, má gerenciamento do tempo ou má estruturação do discurso,
etc.

CAPÍTULO 3: Como Chegar ao Resultado Final?

3.1 Após o final do debate, os adjudicadores devem ficar a sós e possuem 15min
para chegarem a um resultado final do debate. Faça perguntas a si mesmo
para chegar as colocações, como: determinada dupla respondeu aos problemas
levantados pela dupla contrária? O material trazido por determinada dupla
responde melhor às principais perguntas do debate?;

3.2 Durante esses 15min, os momentos iniciais são destinados para que os adju-
dicadores revisem suas anotações e cada um chegue a um resultado por si só.
Logo em seguida, os adjudicadores devem deliberar e, idealmente, chegar a
um consenso.
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CAPÍTULO 4: Como Dar um Bom Feedback?

1. O feedback também tem duração máxima de 15 min e será dado, prioritari-
amente, pelo chair. Ele pode ser estruturado de diversas maneiras posśıveis,
sendo as mais comuns comparar as equipes do primeiro ao quarto lugar ou
cronologicamente;

2. O feedback deve ser espećıfico e no fim da adjudicação, cada debatedor deve
ter claro na mente o porquê de ter ficado na posição em que ficou.
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