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Segundas Casas:
como vender sua extensão

CAPÍTULO 1: O que é a extensão em um debate?

Dentro do debate cada dupla, bem como, cada deputado tem um papel a exercer
com funções espećıficas. Realizar a extensão é a função dos membros do governo e da
oposição, que são as primeiras pessoas a discursar das segundas bancadas (Segunda
Defesa e Segunda Oposição). Assim sendo, estes “devem estender o debate, evitando
repetições em relação ao que já foi apresentado no debate por outros debatedores,
apresentando novas perspectivas anaĺıticas a favor da sua bancada.”

Mas afinal, o que é essa extensão? A extensão do debate consiste em trazer algo
novo para o debate, é a contribuição das segundas bancadas. Desse modo, existem
dois tipos de extensão:

1.1 Extensão vertical: É a extensão que não é totalmente independente da pri-
meira bancada. Na verdade, se assemelha a um reaproveitamento do que já
foi apresentado pelas primeiras bancadas, porém estendido na análise. Assim
sendo, consiste em trazer uma argumentação que já foi iniciada pela primeira
bancada, mas que não foi exaurida. Ao realizar uma extensão vertical o de-
batedor se propõe a explorar um argumento já mencionado, mas abordando
outras perspectivas: outros impactos, outras análises, outras mecanismos;

1.2 Extensão horizontal: É a extensão que é independente da primeira bancada,
consistindo em uma inovação para o debate. Nesta, há uma argumentação
inovadora, sendo mais fácil de se evidenciar a diferença entre a primeira e a
segunda bancada. Geralmente, a extensão horizontal ocorre quando o deba-
tedor muda a área do conhecimento da sua argumentação. Por exemplo, se a
primeira bancada argumentou na área social e poĺıtica, o extensionista poderá
argumentar na área ambiental e econômica.

CAPÍTULO 2: O que é preciso para uma boa extensão?

Fazer uma boa extensão, assim como toda função dentro debate, depende de
aperfeiçoamento e experiência, sendo que estender é uma das principais dificulda-
des de debatedores iniciados. Bem, não há uma receita prontinha para todas as
extensões, infelizmente. Porém, há algumas técnicas que podem se implementadas
para potencializar a extensão:

2.1 Um preptime eficiente: Busque argumentos fora do senso comum; Tente
antecipar os principais clashs do debate; Busque mecanismos, pois estes ge-
ralmente faltam na argumentação das primeiras bancadas (DICA DA RA-
POSA!);

2.2 Uma boa leitura do debate: Seja um bom ouvinte, entenda o debate das
primeiras casas e identifique os principais clashs. Se empenhe em responder
as principais perguntas do debate; Compreenda o debate das primeiras casas
para garantir que seu caso engaje da melhor forma;
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2.3 Criticidade e seletividade dos argumentos: Como a extensão deve ser
trazida em um discurso de 7 min, é incab́ıvel que o debatedor traga muitos
argumentos, pois não conseguirá desenvolvê-los devidamente. Assim sendo,
é necessário filtrar a argumentação, portanto, seja seletivo e só traga para o
seu caso os principais argumentos. Desse modo, seja cŕıtico ao filtrar suas
possibilidades argumentativas e invista na mais relevante no debate traçado,
descartando argumentos repetitivos e pouco impactantes.

CAPÍTULO 3: “Vendendo sua extensão”

3.1 O que é?: Vender a extensão é apresentar para mesa adjudicadora porque
seu caso é o mais relevante do debate e portanto, porque a sua extensão deve
ganhar o debate. É importante para deixar evidente para a adjudicação a
contribuição da sua extensão para o debate.

3.2 “Ah, mas quem faz a venda da extensão?”:

Quem faz?: A venda da extensão é função primordial dos whips, que
têm o dever de mostrar porque sua respectiva bancada venceu o debate. En-
tretanto, nada impede que o extensionista já introduza a venda da extensão
no seu discurso. É posśıvel e recomendado, que o extensionista já pontue du-
rante o seu discurso a relevância do seu caso, assinalando para a adjudicação
os engajamentos e vitórias dos clashs do debate.

Ex: “Aqui já venço da primeira bancada, porque meu caso impacta
mais pessoas”; Com este argumento venço do caso da bancada oposta, porque
lidei com o melhor e pior cenário deles, enquanto eles só trabalham no meu
pior cenário.

Como faz?: Você precisa mostrar a relevância do seu caso, para isso,
existem algumas estratégias:

a) Mostrando que o seu grupo é o mais importante nesse debate e como
a moção o afeta; Analisando quantitativamente, quando seu caso afeta mais
pessoas; ou qualitativamente, quando seu caso afeta o grupo mais vulnerável
do debate (geralmente as minorias são consideradas em vulnerabilidade e por
isso, os impactos nestas tornam-se muito importantes).

Atenção: Não basta dizer que seu caso afetou mais pessoas ou as
mais frágeis, tem que se explicar como isso se deu. Ligue seu caso aos devidos
impactos!

b) Comparar a curto e a longo prazo: Analise os efeitos no curto e
longo prazo, e prove porque o seu caso vence nessa métrica temporal.

Dica: Para se vencer com medidas de curto prazo é válido adotar um
enquadramento de que o debate se trata de uma “situação emergencial” e por
isso, medidas a curto prazo são urgentes e as mais necessárias.

c) Análise do custo-benef́ıcio: Dialogue com seus ônus, analise os
custos de oportunidade e de transição do debate. Prove porque apesar desses
custos seu caso ainda vence o debate. É válido também, apontar os custos da
bancada oposta e confrontá-los a aceitar seu ônus. Uma bom caso é aquele
que consegue lidar bem com seus custos e ainda assim se manter com os
argumentos mais impactantes do debate.
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Custo de oportunidade: É o custo da escolha, pois ao escolher
fazer A, necessariamente você deixará de fazer B.

Custo de transição: São os ônus de se implementar algo. Podem
ser as perdas monetárias, o tempo demandado, a pesquisa, a tecnologia..
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