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Modelo de Debate
Estilo de Parlamento Britânico

CAPÍTULO 1: Terminologia

Devido às origens do estilo no processo parlamentar britânico, os dois lados são
chamados de governo (mais comumente chamado de “proposição” no Reino Unido)
e oposição. Os parlamentares são chamados genericamente de debatedores ou de
nomes espećıficos a depender de sua função no debate da seguinte maneira:

1. Primeira Defesa (Governo):

(i) Primeiro Ministro;

(ii) Vice-Primeiro Ministro ou Adjunto do Primeiro Ministro.

2. Primeira Oposição:

(i) Ĺıder da Oposição;

(ii) Vice-Ĺıder da Oposição ou Adjunto do Ĺıder de Oposição.

3. Segunda Defesa (Governo):

(i) Membro do Governo;

(ii) Whip do Governo (Chicote do Governo).

4. Segunda Oposição:

(i) Membro da Oposição;

(ii) Whip da Oposição (Chicote da Oposição).

Observação:

Embora existam duas equipes de governo ou oposição, isso não significa que elas
estão do mesmo lado. Todas as quatro equipes são julgadas independentemente e
as duas facções de um lado não têm expectativa de ajudar uma à outra.

CAPÍTULO 2: Ordem do Discurso

O discurso alterna entre os dois lados e a ordem do debate é, portanto:

1. Primeiro Ministro;

2. Ĺıder da Oposição;

3. Vice-Primeiro Ministro;
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4. Vice-Ĺıder da Oposição;

5. Membro do Governo;

6. Membro da Oposição;

7. Whip do Governo;

8. Whip da Oposição.

CAPÍTULO 3: Funções

Como os debates ocorrem entre quatro equipes, seus papéis são divididos em
duas categorias, os das primeiras e segundas casas.

1. Primeiras Casas
As duas primeiras equipes de cada lado, governo e oposição, são conhecidas
como primeiras casas do debate .Cada uma tem quatro papéis básicos em um
debate no modelo “BP”. Eles devem:

(i) Estabelecer definições claras de termos que possam ser interpretados
de várias maneiras. Por exemplo, definir “essa casa” no contexto de um debate
sobre poĺıticas de drogas pode incluir estabelecer o ator principal é um páıs,
organização internacional ou formulador de poĺıticas espećıfico;

(ii) Apresentar seus casos;

(iii) Responder aos argumentos levantados pelas equipes adversárias;

(iv) Manter sua relevância durante o debate, pedindo pontos de informação;

OBs. A dupla da primeira defesa tem o direito de definição , impedindo
a oposição de contestar sua definição da moção, a menos que seja um trúısmo
ou claramente irracional.

2. Segundas Casas
As duas segundas equipes de cada bancada são conhecidas como segundas
casas. Seus papéis são:

(i) Introduzir uma extensão de caso em que é apresentado um novo argu-
mento que se concentra em um aspecto do debate não abordado pela facção
de abertura do lado;

(ii) Estabelecer e manter sua relevância no ińıcio do debate;

(iii) Responder aos argumentos das primeiras casas;

(iv) Responda à extensão do caso da segunda casa adversária.

3. Importante
O Whip do Governo e o Whip da Oposição não podem introduzir novos ar-
gumentos para sua bancada. Devem, portanto:

(i) Responder aos argumentos da bancada adversária;

(ii) Resumir brevemente o caso de sua primeira casa;

(iii) Oferecer uma conclusão da extensão do caso de sua própria casa;
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(iv) Distinguir os argumentos que seu parceiro fez dos argumentos de
abertura de governo ou abertura de oposição.

CAPÍTULO 4: Pontos de Informação são Importantes

O debate incentiva que todos os discursantes ofereçam Pontos de Informação
(POIs) à sua oposição. Para dar um POI, um debatedor que está do lado oposto do
orador atual, pode se levantar e esperar para ser chamado. Se o interlocutor optar
por chamar o debatedor, o interlocutor cederá a palavra por até 15 segundos e poderá
debater ou fazer uma pergunta ao interlocutor. Os POIs são importantes no estilo
do parlamento britânico , pois permitem que as duas primeiras casas mantenham
sua relevância durante o curso do debate, e as duas últimas casas introduzam seus
argumentos no ińıcio do debate. O primeiro e o último minuto de cada discurso são
considerados “tempo protegido”, durante o qual nenhum ponto de informação pode
ser oferecido.
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