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Noções Básicas de Whip

CAPÍTULO 1: Introdução

Esse material tem o objetivo de fazer uma análise acerca de uma função es-
pećıfica do debate: o whip. Para isso, serão analisadas técnicas de refutação e de
análise de discursos, as quais também podem ser utilizadas pelos demais debatedores.

CAPÍTULO 2: O Que é o Whip?

O whip é uma das funções mais importantes do debate, ele realiza o conhecido
“discurso de arremate”, ficando encarregado de explicar à adjudicação o por quê
que a sua bancada, e mais ainda, a sua dupla, se consagra vencedora do debate. É
exatamente por isso que tal função é delegada ao último debatedor de cada bancada,
isto é, o último debatedor do 2o Governo e o último debatedor da 2a Oposição. Ele
não pode acrescentar argumentos novos ao debate, devendo se restringir ao que já
foi apresentado pelos outros debatedores.

Entretanto, essa restrição não é completamente objetiva. Isto é, além de poder
reexplicar o que já foi apresentado, com mais clareza, o whip também pode aprofun-
dar alguma análise que se mostrou insuficiente, trazendo novos exemplos, garantias
e impactos. Assim, conclui-se que a restrição ao whip se dá no que tange a novas
ideias ao debate, algo que em momento algum havia sido falado nos discursos ante-
riores, caso o faça, será desconsiderado pela adjudicação.

CAPÍTULO 3: Refutação

Para completar todo o seu tempo de discurso e demonstrar à adjudicação a dupla
vencedora do debate, sem apresentar novas ideias, o whip deve dominar uma técnica
muito importante para todo debate: a refutação

3.1 O que é uma Refutação:
É o ataque ao argumento apresentado por outra equipe, uma tentativa de
fazer com que tal argumento não seja completa ou parcialmente considerado
para aquele debate.

3.2 Como Refutar:
Quando uma dupla apresenta um argumento, o lado oposto precisa tentar
desconstrúı-lo, o que pode ser feito comprovando que aquela argumentação é:

i) errada;

ii) irrelevante;

iii) não-impactante;

iv) correta, relevante e/ou impactante, mas em comparação aos outros
argumentos, não deve ser considerada.
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3.3 O que é uma Réplica:
Réplica é a refutação contra uma refutação, servindo para reconstruir o ar-
gumento que já foi apresentado, demonstrando que ele ainda prevalece. Para
isso, pode-se:

i) demonstrar novas faces do argumento (se para isso for preciso apresentar
uma nova ideia, não pode ser utilizado pelo whip);

ii) apresentar mais análise ao argumento que foi refutando, mostrando
que a refutação não o atingiu; ou

iii) refutar a refutação, através de análise de veracidade, plausibilidade,
relevância e/ou impacto.

3.4 Passo-a-passo de uma Refutação:
A seguir, um passo-a-passo geral de como fazer uma refutação, o qual deve ser
adaptado a cada caso espećıfico. Além disso, esse passo-a-passo é importante
ser seguindo em consonância com os argumento apresentados pela sua dupla,
quanto mais o debatedor demonstrar que as respostas aos outros argumentos
estão com sua dupla, mais forte a dupla se estabelecerá no debate:

(a) Identificar o argumento da outra dupla. (o argumento deles é..);

(b) Expor sua refutação. (entretanto, minha refutação para isso é..);

(c) Mostrar as razões da sua refutação. (essa refutação é veŕıdica pois..);

(d) Mostrar porque a refutação é mais importante do que o argumento
apresentado. (logo, o argumento da dupla oposta não deve passar, pois..).

3.5 Refutações tradicionais:
A seguir, uma lista de refutações tradicionais utilizadas em um debate. En-
tretanto estas não podem ser apenas mencionadas, deve-se provar o que está
falando:

(a) Uma coisa não exclui a outra;

(b) Ainda que o argumento passe, os prejúızos são maiores que os be-
nef́ıcios;

(c) Esse já é o status quo e isso não acontece;

(d) Essa é uma exceção, o que importa é a regra.

3.6 Cuidados na Refutação:

(a) Identifique o argumento-base, a premissa pela qual o debatedor se
pautou para fazer seu racioćınio lógico;

(b) Ao atacar, ataque a premissa ou o racioćınio constrúıdo, e não somente
exemplos e pontos marginais do argumento.

(c) Identifique o que a outra dupla falhou em sua argumentação e se
aproveite disso.
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CAPÍTULO 4: Análise de Cenários

Para o whip fazer um discurso completo, além de apresentar refutações e des-
tacar os pontos apresentados por sua dupla, é necessário que ele encare os cenários
apresentados por todas as bancadas. Neste sentido, não existe uma regra de como
deve ser feita tal análise, mas a indicação é que se tente encarar em quais cenários
haverá mais benef́ıcios ou malef́ıcios, e ainda, em quais cenário os principais agentes
afetados (stakeholders) estão em melhor situação.

É muito importante, ainda, fazer uma análise do melhor cenário para as outras
bancadas. Para isso, após apresentar eventuais refutações, o debatedor deve supor
um cenário em que as refutações não passem (o que eventualmente pode acontecer),
desse modo, o whip blinda sua bancada. Exemplo de fala: “Os argumentos A, B
e C do primeiro governo estão equivocados, como eu já provei, mas ainda em um
cenário que eles passem, o nosso cenário continua sendo mais benéfico aos stakehol-
ders principais”.

CAPÍTULO 5: Metanálise

Metanálise é a comparação feita pelas segundas casas quanto à sua bancada
de primeira casa, ou seja, é a comparação entre os governos e as oposições (2o

governo realiza metanálise do 1o governo, 2a oposição realiza metanálise da primeira
oposição). Uma vez que é o último a falar, também cabe ao whip se utilizar dessa
técnica. Para isso, há dois principais caminhos, a depender do teor da extensão da
dupla.

O primeiro deles é quando se realiza uma extensão vertical, em que as segundas
casas se aproveitam de falhas das primeiras casas e constroem seu caso com o obje-
tivo de provar o que outrora não foi provado, ou apresentando novas análises mais
importantes sobre determinada premissa, as quais não foram exploradas pelas pri-
meiras casas. Nesse caso, cabe ao whip demonstrar especificamente em que a dupla
da primeira casa falhou, apontando diretamente o erro ou lacuna, e demonstrar ao
adjudicador que foi a sua dupla que respondeu àquela questão satisfatoriamente.

A segunda possibilidade é quando a extensão é feita de maneira horizontal, onde a
dupla da segunda casa apresenta argumentação completamente nova e independente
do que foi apresentado pela primeira casa. Nessa análise, cabe ao whip demonstrar
quais das argumentações possuem mais impacto para o debate e foram melhores
trabalhadas, dando respostas satisfatórias aos pontos de conflito entre bancadas.
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Referências

[1] As referências do presente material foram perdidas.
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