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Leitura e Interpretação de Moção

CAPÍTULO 1: Introdução

Esse material possui o objetivo de dar algumas diretrizes fundamentais sobre
análise de moções. Entretanto, todas as informações presentes nesse material são
mais bem compreendidas com a suas aplicações no debate.

1.1 O que é uma Moção?

Cada debate-treino ou ronda de um campeonato sempre terá um tópico
espećıfico a ser debatido, conhecido como moção, que também poderá conter
um “infoslide”, para definir ou contextualizar alguns termos da moção;

1.2 Esṕırito da Moção.

Toda moção é pensada de modo a instigar o contraditório. Nessa perspec-
tiva, temos o chamado “esṕırito da moção” que, geralmente, busca resolver
um problema do status quo. Sendo assim, é de se esperar que os debatedo-
res “vistam a camisa”, ou seja, defendam a sua casa, de modo a instigar o
contraste de ideias e argumentos.

Tendo como pressuposto o esṕırito da moção, os debatedores devem buscar
formas de não tangenciar o debate, ou seja, não desviar do problema intŕınseco
à moção; por isso, os debatedores devem sempre tratar a moção como “de-
bat́ıvel”, não trazendo à tona questões como “não é posśıvel”, pois acabaria
se “matando” o debate.

Qual a relação do esṕırito da moção e seu contraditório com os “pontos de
conflito/clashes”?

CAPÍTULO 2: Qual a Importância da Leitura de Moção?

A leitura e interpretação de moção é um dos primeiros passos que o debatedor
deve dar para ser bem sucedido em um debate. A análise de uma moção é impor-
tante, principalmente, para a definição dos termos da proposição, reconhecimento
dos fardos e construção de novos argumentos.

2.1 Enquadramento (Framing).

O enquadramento, conhecido como “framing”, tem, essencialmente, a função
de mostrar para o adjudicador para onde ele deve “olhar” no debate. O en-
quadramento é uma espécie de delimitação da moção e dos argumentos apre-
sentados, pois de nada adiantaria debater sobre um tema que não possui
“contornos”.

Como eu faço um bom enquadramento?

Um bom enquadramento da moção leva em consideração alguns requi-
sitos, como uma boa leitura de moção que, consequentemente, envolve uma
definição que se mostre necessária, o reconhecimento dos fardos e a construção
de argumentos dentro de uma espécie de “moldura”.
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Dessa forma, um enquadramento feito de forma competente ajuda o(a) de-
batedor(a) a construir argumentos que estejam “dentro do debate”, excluindo
casos extremos, por exemplo.

2.2 Métrica.

Sobre o que é o Debate? Qual situação deve ser discutida? O que é im-
portante para o debate?

CAPÍTULO 3: Definindo o Debate

A definição deverá, a partir da moção, estabelecer o problema análise ou pro-
posta, por exemplo, a ser debatido. Uma boa definição não é aquela que explica
cada termo da moção, mas aquela que elucida o significado, semântico ou prático,
dos termos que podem gerar confusão ao longo do debate e são centrais na discussão.

Razoabilidade e generalidade:
Caso haja um infoslide, ele servirá como modificador do ônus da moção, ou seja,

os debatedores devem seguir a restrição contida no infoslide.

3.1 A Linguagem.

Os debatedores, ao realizar uma definição, devem ter muito cuidado com
sua linguagem, pois os termos que utilizam para definir podem modificar to-
talmente o debate.
Exemplo.: Esta Casa baniria videogames violentos.

3.2 Modelo.

Em algumas moções propositivas, de medida, por exemplo, posteriormente
explicado, também é preciso montar um mecanismo, ou seja, um detalhamento
de como determinada ação será implementada.

O conjunto definição e mecanismo é usualmente chamado de modelo. É
recomendável que a definição, ao montar o mecanismo, responda às seguintes
perguntas, quando cab́ıveis:

(i) Qual poĺıtica pública está sendo proposta?

(ii) Onde ela incidirá?

(iii) Quem irá implementá-la?

(iv) Durante quanto tempo ela será implementada?

(v) Durante quanto tempo ficará vigente?

(vi) Como ela será posta em prática?

(vii) Quem sofrerá as consequências dela?

(viii) Quais serão as sanções de descumprimento?

O Ponto de Esclarecimento.

3.3 Desafio à definição.

Desafios são eventos raros, e não devem ser a primeira resposta de uma
dupla para uma definição falha, incompleta e inusitada; o desafio apenas é
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necessário quando a definição impossibilite o debate, gerando um desequiĺıbrio
muito grande entre as bancadas por exemplo.

Não é para se ganhar com definição!

3.4 Definindo Esta Casa.

Eu preciso sempre definir “Esta Casa”? Não! Tal definição só deve ser
feita quando for extremamente necessário.

Democracia Funcional; Democracia Ocidental Contemporânea.

CAPÍTULO 4: Fixando Meu Ônus

Os ônus/fardos, são espécies de “obrigações” de provar determinadas afirmações,
por exemplo. Ônus são frequentemente mal interpretados e mal atribúıdos por parte
das duplas em um debate; que tentam empurrar, aos seus oponentes, ônus que não
são necessários.

Porém, há duas formas cruciais que um ônus pode legitimamente ser atribúıdo
a uma dupla, ônus impĺıcitos na própria moção e ônus colocados pelos argumentos
espećıficos que as duplas fizeram.

Concessões feitas remodelam totalmente os ônus das bancadas.

CAPÍTULO 5: Tipos de Moção

Sempre ficar atento(a) às palavras-chave que envolvem a moção (“action verbs”).

5.1 Fato.

Em moções de Fato os debatedores precisam comprovar se algo é ou não
verdadeiro, construindo argumentos e explicando os fatos que “melhor” con-
sigam sustentar a afirmação feita.

Esta Casa acredita que o Feminismo é incompat́ıvel com o Cristianismo.

5.1.1 EC apoia/ se opõe [...]; ECAQ [...].

Nessas moções, você não está propondo nada, ou seja, não é necessário
apresentar uma medida em especial, apenas analisar se a propositura deve ou
não ser considerada.

5.2 Valor.

Geralmente são moções que envolvem um determinado “júızo de valor”, se
determinada coisa é certa/errada, moral/imoral ou melhor/pior. Em moções
desse tipo os debatedores precisarão eleger valores, “quais valores são impor-
tantes discutir?” Para isso, além da fixação de valores, os(as) debatedores(as)
precisarão identificar os critérios utilizados para medir tais valores.

Por fim, os debatedores precisam comprovar porque determinados valores
e critérios são os melhores para tal debate. Frequentemente envolvem critério
utilitaristas, por exemplo.

Ex. Esta Casa acredita que imaginação é melhor que conhecimento.

3



5.3 Medida.

Em moções de medida, geralmente se envolve a proposição de um modelo,
ou seja, a execução de algo. Em moções desse tipo os debatedores sempre
precisam de um plano.

Para isso, eu preciso: identificar o problema e os responsáveis; demons-
trar a forma que irei resolver determinado problema, um plano; e construir
argumentos que sustentem determinada medida, legitimidade, necessidade,
custo-benef́ıcio, por exemplo.

Ex. Esta Casa incentivaria ativamente as mulheres a não terem filhos.

(i) Qual a primeira coisa que preciso fazer?

a) CULPAR: Qual o problema? O que/quem causa esse problema?

b) COMO ELE AFETA: Identificar qual a coisa ruim nesse problema.

c) ABRANGÊNCIA: Quão grande é o meu problema?

d) SOLUÇÃO e PLANO: O que resolve esse problema? Qual plano
eu tenho?

Algumas vezes é interessante analisar o “net benefit” (traduzido como
“benef́ıcio ĺıquido”), que envolve algumas perguntas como: certo... como o
mundo fica melhor depois desse plano?

5.4 Análise (divisão não unânime).

5.4.1 EC lamenta [...].

Em moções desse tipo, não se está propondo uma medida, por exem-
plo, o banimento de determinada atividade. Sendo assim, deve-se utilizar a
imaginação para se perguntar: como o mundo seria se não houvesse o objeto
de determinada “lamentação”.

Então, basicamente, o(a) debatedor(a) imagina um mundo alternativo
em que esse evento não aconteceu e argumenta que esse mundo é prefeŕıvel ao
cenário atual. Entretanto, assuma os seus ônus! Não presuma que o mundo
seria perfeito se não houvesse determinada coisa.

Ex. Esta Casa lamenta a ascensão de aplicativos de encontro e relaci-
onamento como o Tinder.

5.4.2 EC prefere [...].

Moções desse tipo, geralmente, envolvem uma comparação entre dois
cenários. Novamente, deve-se lembrar da concessão de ônus, em que não se
deve pintar que o cenário que estou defendendo possui tudo perfeito. Em
moções desse tipo não basta dizer o motivo de determinado cenário ser bom
ou porque o outro é ruim, mas, é necessário mostrar como um supera o outro
em seus ônus e bônus.

Ex. EC prefere um mundo em que todos tenham superpoderes.

Posso argumentar e comparar que a minha bancada prefere um mundo
em que apenas determinados indiv́ıduos possuam poderes?
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5.4.3 ECAQ X deveria [...].

O questionamento a ser feito é se a moção deve ou não ser aceita sob
a perspectiva de um observador neutro. Entretanto, moções desse tipo ainda
podem, ou não, envolver a aplicação de uma medida.

Ex. EC acredita que os EUA deveriam invadir o Iraque.

Posso argumentar que é imposśıvel que ele invada?

5.4.3 Agente.

É necessário observar o debate sob a perspectiva de determinado in-
div́ıduo e não perguntar se necessariamente é o melhor para o mundo. A per-
sonagem em questão, provavelmente, terá valores, conhecimentos e interesses
espećıficos que devem servir de molde para a construção da argumentação do
debatedor; o agente pode ter pensamentos, crenças e prinćıpios.

Ex. EC, enquanto Charlie, escolheria a Fábrica de Chocolate em de-
trimento da sua famı́lia.
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