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Estratégias para o Preptime

CAPÍTULO 1: Introdução

Esse material busca aprimorar as estratégias de uso do preptime no âmbito do
movimento de debates.

1.1 O que é o Preptime? O Preptime é o tempo de 15 minutos, de acordo com
os moldes do Parlamento Britânico, destinado à preparação da dupla para o
debate da moção, permitindo que haja a leitura e interpretação desta entre
os debatedores, e, eventualmente, constitúıdo no tempo para a construção da
linha de racioćınio dos argumentos de uma Casa.

CAPÍTULO 2: Importância do Preptime

Um bom uso do Preptime, sendo eficiente, ágil e coerente pode ser determinante
na lucidez do discurso e na formação lógica do debatedor, pois o permite construir
satisfatoriamente a sua linha de racioćınio.

2.1 Visão do Debate:

(i) Análise macro do debate;

(ii) Definir os posśıveis caminhos de discussão.

2.2 Organização:

(i) Momento de organizar ideias e enumerar prioridades;

(ii) Elencar os argumentos de maior plausibilidade e impacto.

2.3 Foco:

(i) Concentração e fluidez na construção da linha argumentativa;

(ii) Escrever! Papeis!

2.4 Possibilidades:

(i) A moção ela pode permitir várias possibilidades de discussão/debate,
por isso é necessário visualizar esses caminhos e em conjunto com a dupla
escolher uma linha coerente entre os discursos.

CAPÍTULO 3: No Preptime Tem Que Ter..

3.1 Trabalho em DUPLA:

(i) É importante o trabalho conjunto. Compartilhar análises, visões e
interpretações.
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3.2 Debate:

(i) No Preptime é importante o dialogo e a comunicação com a sua dupla,
para definir com antecedência e sem maiores problemas, os pontos da Casa
dentro do debate.

3.3 Continuidade:

(i) A dupla, não importa qual Casa, precisa de um mı́nimo de continui-
dade, quanto ao papel de fortalecer o discurso do colega, tanto no sentindo de
não contradizer/contrariar algo que sua dupla discursou.

3.4 Planos B:

(i) E se posśıvel C.

CAPÍTULO 4: Dicas e Estratégias

4.1 Metas de Pesquisa:
Pesquise temas abrangentes: filosóficos, econômicos, sociais, relações interna-
cionais..

(i) Busque por perguntas, não necessariamente por respostas;

(ii) Procurar conexões, ligações entre agentes e objetos de uma posśıvel
moção.
Prinćıpios e Motivações

4.2 O que fazer quando não se sabe nada da moção?
Quebre-a em partes e componentes! (Permite uma visualização de cada as-
pecto da moção).

Exemplo: EC anexaria Paraguai. (EC = Estado Brasileiro)
[Insira a Casa]
Anexar
Paraguai

Ajuda a você a pensar em cada coisa de vez e com isso abordar as questões,
problemáticas e argumentos relacionados a cada “componente”; Ao final, co-
necte a moção e observe que estes argumentos pensados são de plauśıveis ao
debate em pauta.

4.3 Tree of Strife:
Crie uma árvore imaginária, de indagações!

Fazer perguntas à moção > Você encontra as questões do debate

(i) O que acontece em uma anexação?
Invasão, exércitos, cerceamento de direitos. (Impacto: Antes. Durante. E
depois.).

(ii) Quem vai realizar isso?

(iii) Como/como não anexar ;

(iv) Porque/ Porque não anexar?
Cada galho dessa estrutura vai ter responsáveis, consequências, limites..
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Ou seja, formula-se uma base, uma fundamentação para encontrar argu-
mentos com mais facilidade, sejam esses morais, filosóficos, históricos e etc.
Estruture essas perguntas de acordo com a sua casa... E prepare seu caso!

Benef́ıcios: Permite a visualização da estrutura do debate, “linka” todos os
segmentos do debate, não necessita de uma lógica complexa!
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