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Torneio de Debates  

Regulamento  
 

  
                                       

 Quando uma coisa deixa de ser objecto de controvérsia, deixa de ser objecto de interesse. 
                                    William Hazlitt 

  
Conceito  
 Esta atividade consiste num conjunto de debates, sob a forma de torneio entre turmas do 
Ensino Secundário. 
 

Objectivos  
São objectivos principais desta atividade:  

• Promover a articulação entre diferentes níveis de ensino e diferentes áreas 
curriculares.  

• Fomentar o gosto pela discussão livre e pública de ideias.  
• Proporcionar aos alunos uma experiência de exercitação de competências 

argumentativas e dialógicas.  

• Incentivar à pesquisa e reflexão como fundamento da tomada de decisão.  
• Exercitar a comunicação oral.  

Júri  
1. Em todas as fases do torneio, o Júri será composto por três professores, sendo dois 

obrigatoriamente do Grupo de Filosofia.   
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2. Nenhum professor de qualquer das turmas que se confrontam em cada debate poderá 
integrar o Júri desse debate.  

3. Ao Júri compete o apuramento da equipa vencedora em cada eliminatória, de 
possíveis repescagens e da equipa vencedora do torneio, bem comoa atribuição de 
eventuais menções honrosas.   

4. Cabe ainda ao Júri a determinação das moções a debate e a realização dos sorteios 
necessários à atribuição das mesmas.  

 

Estrutura e organização do Torneio  
  

• O torneio é constituído por eliminatórias, duas meias-finais e uma final, sendo o 
número das primeiras a determinar consoante o número de equipas inscritas.  

• Caso seja necessário, haverá lugar a repescagens, cabendo ao Júri a decisão.  

• O torneio terá um limite máximo de 12 equipas inscritas.  

• Cada turma pode candidatar até duas equipas.  

• Caso o número de inscrições exceda o limite, serão critérios de seleção:  

1º Uma equipa por turma.  
2º Ordem de entrada da inscrição.  

• Cada equipa é composta por três elementos efetivos (que protagonizarão os debates) e 
pode contar com um máximo de dois elementos suplentes (que podem ajudar na 
pesquisa e substituir os elementos efetivos nos seus impedimentos).  

• A função de cada equipa no debate - Afirmação ou Oposição - será determinada por 
sorteio e comunicada quando forem comunicadas as moções a debate.  

• As equipas saberão com antecedência mínima de uma semana as moções que 
obrigatoriamente irão debater, bem como as que estiverem em disputa na 
eliminatória seguinte e na final. (Ver Anexo 2)  

• As regras do debate são apresentadas em anexo a este Regulamento (Ver Anexo 1).  
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Critérios de Apreciação do Júri  
  
O Júri norteará a sua apreciação de acordo com os seguintes critérios:  

C1 - Qualidade da estrutura argumentativa;  

C2 - Qualidade da pesquisa;  

C3 - Expressividade e fluência;  

C4 - Correção da expressão oral.  

 

Prémio  
  
Cada elemento da equipa vencedora receberá um prémio e um diploma. As eventuais 
Menções Honrosas serão certificadas com um diploma.  
  

Local e data de realização  
  

1. As eliminatórias e meias-finais decorrerão no Teams, nas aulas de Filosofia ou em 
momento a determinar, consoante calendário a ser divulgado previamente.  

 
2. A sessão final decorrerá, preferencialmente, no auditório da ESRC, aberta à 

comunidade educativa. Em caso de impossibilidade, a final decorrerá numa equipa 
do Teams especialmente criada para o efeito, em dia e hora a afixar.  

  

Casos omissos  
  
Qualquer situação imprevista não contemplada neste Regulamento será decidida pelo Grupo 
de Filosofia.  
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Anexo 1 - Regras de Debate  
 

  

Descrição Geral  
 

� 2 equipas por debate  

� 3 elementos por equipa  

� 1 moção em discussão (Ex.: “Os jogos violentos devem ser proibidos”)  

� Uma das equipas constrói um caso a favor da moção – equipa	de	Afirmação  

� A outra equipa opor-se-á à defesa da moção– equipa	de	Oposição  

� Cada elemento das equipas intervém uma e apenas uma vez  

  

Formato do debate  
 

� O debate consiste em seis intervenções:  

§ Primeira intervenção da Afirmação – 5 minutos  

§ Primeira intervenção da Oposição – 5 minutos  

§ Segunda intervenção da Afirmação – 5 minutos  

§ Segunda intervenção da Oposição – 5 minutos  

§ Terceira intervenção da Afirmação – 3 minutos  

§ Terceira intervenção da Oposição – 3 minutos  
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Objectivos de cada intervenção  
 

� 1º	orador	da	Afirmação		 

§ Construir um caso a favor da moção  

§ Definir a moção, evitando alguma falta de clareza na formulação da mesma  

§ Pode fazer uma síntese do estado da arte sobre a questão  

� 1º	orador	da	Oposição	 

§ Construir um caso contra a moção / contra a posição tomada pela equipa da 
Afirmação  

§ Rebater os principais argumentos da Afirmação  

� 2º	orador	da	Afirmação	e	da	Oposição	 

§ Ampliar / reconstruir os respectivos argumentos  

§ Eventualmente, incluir nova informação  

§ Rebater os argumentos apresentados pela equipa contrária  

� 3º	orador	da	Afirmação	/	Oposição	 

§ Provar que a equipa contrária está errada  

§ Sumariar o debate, mostrando por que, apesar de tudo o que foi dito, a 
posição da sua equipa é a melhor.  
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Anexo 2 - Moções  
 

Debate  Equipas  Função  Moção  

D1  
  Afirmação  

  
  Oposição  

D2  
  Afirmação  

  
  Oposição  

D3  
  Afirmação  

  
  Oposição  

D4  
  Afirmação  

  
  Oposição  

  

Debate  Equipas  Função  Moção  

1ª Meia 
final  

Vencedor 
D1  

Afirmação  
  

Vencedor 
D2  

Oposição  

2ª Meia 
final  

Vencedor 
D3  

Afirmação  

  
Vencedor 

D4  
Oposição  

  

Debate  Equipas  Função  Moção  

Final  

Vencedor da 
1ª Meia-final  

Afirmação  
  

Vencedor da 
2ª Meia-final  

Oposição  

  


