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CEO-Fundador do IT

Membro Efetivo da DA e ADM da SDP

Natal - RN
Junho - 2020



Primeiras Casas:
a Performance de ouro

CAPÍTULO 1: Objetivos

O presente material tem como propósito fundamental alcançar 6 objetivos:

1º Apresentar a dinâmica de funcionamento geral das duas primeiras bancadas
de um debate competitivo no Modelo de Parlamento Britânico;

2º Analisar uma estrutura geral para construção eficiente de casos;

3º Avaliar as funções gerais das bancadas;

4º Identificar falhas gerais das bancadas;

5º Explorar táticas gerais de execução para as bancadas;

6º Garantir um aprendizado básico de excelência para fortalecer e inspirar uma
performance de ouro nas primeiras casas.

CAPÍTULO 2: Escolha sua Armadura e Embarque nessa Aventura

As 12 Armaduras Sagradas de Ouro:
As Armaduras de Ouro, também conhecidas como Gold Cloths são os trajes dos

Cavaleiros de Ouro. As Sagradas Armaduras de Ouro compostas por 12 armaduras
são trajes vivos, criados por alquimistas no Continente de Mu a pedido de Athena.
Cada um dos cavaleiros de Athena somente pode vestir armaduras referentes a sua
constelação protetora e seu signo protetor. As Armaduras de Ouro são incrivelmente
resistentes, tendo a capacidade para resistir a golpes atômicos capazes de destruir
galáxias inteiras sem nem ao menos trincar. Elas são compostas por três materiais
sendo eles: Oricalco e Gamânio, e também são compostas por metal, não ficando
imunes a eletricidade. Sua cor Dourada se deve pelo fato de terem ficado muito
tempo próximas ao Sol.

1. Armadura de Áries: Cavaleiro Mu;

2. Armadura de Touro: Cavaleiro Aldebaran;

3. Armadura de Gêmeos: Cavaleiros Kanon e Saga;

4. Armadura de Câncer : Cavaleiro Máscara da Morte;

5. Armadura de Leão: Cavaleiro Aioria;

6. Armadura de Virgem: Cavaleiro Shaka;

7. Armadura de Libra: Cavaleiro Dhoko;
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8. Armadura de Escorpião: Cavaleiro Miro;

9. Armadura de Sagitário: Cavaleiro Aioros;

10. Armadura de Capricórnio: Cavaleiro Shura;

11. Armadura de Aquário: Cavaleiro Camus;

12. Armadura de Peixes: Cavaleiro Afrodite.

CAPÍTULO 3: Dinâmica de Funcionamento

Um debate competitivo no Estilo de Parlamento Britânico é composto por
8 pessoas, 4 duplas e 3 fases:

Fase 1 | 1ª Fase | Fase Introdutória: é composta pelos 4 discursos inicias
da Defesa e Oposição;

Fase 2 | 2ª Fase | Fase de Expansão: é composta pelos terceiros discursos
de cada bancada, Defesa e Oposição;

Fase 3 | Fase de Whip | Fase Final: é composta pelos últimos discursos de
cada bancada, Defesa e Oposição.

Dito isso, nós aprofundaremos apenas na Fase 1, a Fase Introdutória do debate,
que destaca os primeiros pontos significativos do assunto discutido e, principalmente,
é o maior espaço para argumentos dentro do debate.

Integrantes:

1. Primeira Defesa (1D) ou

Primeiro Governo (1G) ou

Opening Government (OG):

(i) Primeiro(a) Ministro(a);

(ii) Vice-Primeiro(a) Ministro(a) ou

Adjunto(a) do(a) Primeiro(a) Ministro(a).

2. Primeira Oposição (1O) ou

Opening Opposition (OO):

(i) Ĺıder da Oposição;

(ii) Vice-Ĺıder da Oposição ou

Adjunto(a) do(a) Ĺıder de Oposição.

Ordem de discursos:

1. Primeiro(a) Ministro(a);

2. Ĺıder da Oposição;
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3. Vice-Primeiro(a) Ministro(a);

4. Vice-Ĺıder da Oposição.

CAPÍTULO 4: Estrutura Geral para Construção de Caso

Passo I: Acoplamento de Enquadro (Coupling-Framing):

A. Esṕırito da Moção (Rendering);

B. Fardos (Burdens): provar que é melhor

1. Perpetuar a Ação (oposto: Inibir/Mitigar);

2. Inibir a Ação (oposto: Implantar/Perpetuar/Mitigar);

3. Mitigar a Ação (oposto: Inibir/Progredir);

4. Implantar a Ação (oposto: Inibir).

C. Ônus (Charge): aceitar as consequências da

1. Perpetuação;

2. Inibição;

3. Mitigação/Progressão;

4. Implantação.

D. Definições Gerais da 1D (Definitions);

E. Dialética (Dialectic):

1. Concordâncias;

2. Discordâncias.

EXEMPLOS:

Ex1. EC preferiria um mundo sem sentimentos fortes.

A: um mundo sem sentimentos fortes de raiva, culpa, paixão, esperança,
amor, vingança é um mundo melhor?;

B: 4(D) | 2(O);

C: 4(D) | 2(O);

D: Definir o que são sentimentos fortes; Escolher ou não momentos ou
contextos espećıficos para aplicação da medida (guerras, separações matrimo-
niais, conflitos domésticos, na morte de entes queridos,..);

E: Concordâncias: liberdade, vida | Discordâncias: essência humana, pro-
fundidade da personalidade humana.

Ex2. EC acredita que pais de crianças com genialidade musical tem o dever
moral de pressioná-las para atingir o seu máximo potencial.

A: crianças com talentos excepcionais para a música devem ser coagidas
intencionalmente pelos seus pais para alcançarem a sua excelência na área?;

B: 4(D) | 2(O);
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C: 4(D) | 2(O);

D: Definir -genialidade musical-; Definir -dever moral-; Definir -pressionar-
; Definir -máximo potencial-;

E: Concordâncias: desenvolver o potencial das crianças, limitação finan-
ceira dos pais | Discordâncias: liberdade, desperd́ıcio, oportunidades.

Ex3. Assumindo tecnologia que permita, EC preferiria fazer um clone de si
mesmo em detrimento de ter um filho para perpetuação de seus genes.

A: criar um clone ou ter um filho ou mais, qual o método mais eficiente e
inteligente para a dar continuidade a minha carga genética e contribuir com
a evolução da humanidade?;

B: 4(D) | 2(O);

C: 4(D) | 2(O);

D: Definir o que é clone; Definir se uma idade fixa será ou não estabelecida
para o clone; Definir se o clone levará a carga memorial do clonado;

E: Concordâncias: liberdade, saúde, legado social, benef́ıcios a humani-
dade | Discordâncias: moralidade, pragmatismo, probabilidades.

Passo II: Enquadramento (Framing):

A. Análise do Status quo-Problema (Context);

B. Modelo e Mecanismo da 1D (Gears);

C. Análise de Partes Afetadas (Steakeholders);

D. Análise de Cenários-Solução (Scenarios-Solution).

Passo III: Argumentação (Constructive Phase):

Flagging da Argumentação

T́ıtulo do 1º Ponto;

a. Premissa (Afirmação);
+

b. Explicação (Análise);
+

c. Consequências (Efeitos);
+

d. Conclusão (Tese);

Observação: Se houverem outros pontos na argumentação, usar a mesma
estrutura anterior.
=

Demonstração da Argumentação.
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CAPÍTULO 5: Funções Gerais das Bancadas:

Um bom debate possui uma primeira fase rica, delineada e explicativa.

Funções Gerais: Primeira Defesa (1D)

FG1 Efetuar definições necessárias: significados de palavras (reais ou imaginárias);

FG2 Estabelecer, se necessário, um Modelo e Mecanismo para a dinâmica do de-
bate a partir das definições inicias examinadas ou não (fazer delimitações e
apresentar as ferramentas que deverão ser utilizadas);

FG3 Contextualizar os ouvintes e debatedores (situá-los no espaço-tempo presente)
e dar motivos expressivos para o debate (por que estamos aqui hoje): apre-
sentar um bom e encorpado Enquadramento (framing);

FG4 Desenvolver os argumentos iniciais de defesa a moção em debate e possivel-
mente adiantar o caso de oposição.

Funções Gerais: Primeira Oposição (1O)

FG1 Refutar ou desafiar, se necessário, o Modelo e Mecanismo da 1D (ou usá-lo a
seu favor);

FG2 Aceitar ou reformular o Enquadramento da 1D ou apresentar um novo (re-
framing);

FG3 Refutar os principais pontos argumentativos da 1D;

FG4 Desenvolver os argumentos iniciais de oposição a moção em debate.

CAPÍTULO 6: Falhas Gerais das Bancadas

FAG1 Fugir do esṕırito da moção, ou seja, processar uma compreensão errônea,
distorcida ou vaga para o debate (1D e 1O);

FAG2 Não engajar o caso constrúıdo (1D e 1O);

FAG3 Apresentar um modelo e mecanismo injusto ou desleal (1D);

FAG4 Não comprar os ônus justos e bem estruturados do modelo e mecanismo apre-
sentado (1O);

FAG5 Apresentar muitos pontos argumentativos sem profundidade e preservação, ou
seja, sem densidade e blindagem (1D e 1O);

FAG6 Querer refutar tudo (1D e 1O).
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CAPÍTULO 7: Táticas Secretas para as Bancadas

TS1 Ponto de Fuga: trazer inicialmente um ponto argumentativo forte e logo em
seguida um fraco (sem tanta importância e de fácil refutação, mas com bom
impacto e plausibilidade) e comentar de maneira estratégica que seu adversário
precisará refutá-lo para obter sucesso no debate, o que seria uma mentira. E ao
fazer isso, talvez, ele perca tempo nessa tentativa de refutação desnecessária e
sem tanta influência no debate e o seu ponto mais forte acabe passando batido
ou não seja desmontado com tanta eficiência pela falta de tempo;

TS2 Refutação Hipnótica: inicie tentativas de refutações em pontos argumentativos
mais fortes do seu adversário e depois passe para pontos mais fracos e com
maior chance de sucesso em seu desmonte. E ao fazer isso, talvez a adjudicação
fique com a impressão de que a efetiva ou parcial refutação dos pontos mais
fracos também serviram para os pontos mais fortes;

TS3 PI Premunitivo: peça pontos de informação para que seu parceiro, que virá
logo após, tenha uma ideia do caso adversário e adapte o seu discurso para
engajar melhor e procurar pontos para refutá-lo;

TS4 A Trama das Sombras: trazer os pontos argumentativos mais fortes apenas
no final, o que é algo perigoso, por vários aspectos, mas se bem trabalhado,
principalmente no Vice-Ĺıder da Oposição, pode se mostrar bem eficiente (e
caviloso);

TS5 O Tema da Vitória: usar uma área de algum conhecimento espećıfico para
vencer o debate (tecnologia, educação, biologia, economia, ciência, poĺıtica,
filosofia, ..). Ou seja, induzir o adversário a comprar um enquadramento de
um tema espećıfico que você tem muito conhecimento para transportá-lo a um
mundo desconhecido que o impossibilite de construir pontos argumentativos
de qualidade;

TS6 Tranque sua Casa: para aumentar a possibilidade de uma menor qualidade
nos discursos das segundas bancadas, utilize de artif́ıcios de expressão du-
rante seu discurso, como por exemplo, “Outras duas razões para esse ponto
argumentativo poderiam ser trazidas”, “Adicionar mais uma consequência
para esse ponto seria muito eficaz”, “Bons exemplos para esse ponto o torna-
riam invenćıvel”. Isso, para causar o que chamamos de “anti-expansão” ou
“verticalização suicida”, a primeira, caso as segundas bancadas preencham as
solicitações anteriores fazendo o caso das primeiras bancadas mais forte, im-
pedindo uma extensão efetiva que deveria ser trazida ou, a segunda, caso as
segundas bancadas se aprofundem nos pontos das primeiras bancadas permi-
tindo uma ineficácia na diferenciação e apenas acrescentando força a bancada
de cima, o que por sua vez poderá estabelecer a própria derrota.
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