
FICHA DE OBSERVAÇÃO - DEBATE 
 

Debatedora 1: Priscila Chamas - coordenadora PSL-BA 
Debatedora 2: Lívia Vaz - promotora de justiça  
Mediadora: Marcilene Garcia - socióloga  
 

COMPREENDENDO O TEMA DO DEBATE 

1. Tema/assunto debatido   

2. Qual a tese inicial 
defendida pela debatedora 
1?  

 

3. Que dado a debatedora 2 
utiliza para discordar dessa 
tese? 

 

4. Que dado a debatedora 2 
utiliza para contrariar o que 
a debatedora 1 afirma?  

 

5. A qual voz da autoridade 
a debatedora 2 recorre para 
defender o conceito de 
raça? 

 

6. Qual a problematização 
que a debatedora 1 coloca 
para aderir ao conceito de 
raça “negra”? 

 

7. O que você entende por 
“tribunal racial”? 

 

8. Qual o 
problema/preocupação 
apontado pela mediadora 
que contraria as duas 
debatedoras?  

 

9. Em que áreas as cotas 
raciais podem beneficiar os 
negros como reparação da 
desigualdade existente?  

 

10. A qual instituição 
debatedora 2 recorre para 
falar sobre a existência da 

 



desigualdade racial no 
Brasil? 

11. A debatedora 1 recorre à 
Constituição para dizer que 
não devem existir cotas 
raciais. Que argumento ela 
usa?  

 

12. A partir dessa afirmação, 
a debatedora 2 diz que 
também a Constituição 
defende que “desiguais 
devem ser tratados 
desigualmente na medida 
de sua desigualdade”. 
O que você entende por esta 
frase?  
 

 

COMPREENDENDO AS CARACTERÍSTICAS DO DEBATE 

1. Neste debate (parte 
1), você acha que 
todos os participantes 
falaram em tempo 
igual? Por quê? 

 

2. Como esse problema 
poderia ser resolvido?  

 

3. Você acha que a 
mediadora 
desempenhou um 
bom papel?  

 

4. Que regras você 
acredita que precisam 
ter para um debate 
parecer organizado? 

-  

5. Para poder debater, o 
que se pressupõe que 
os participantes 
precisam fazer?  

 

6. Como você avalia a fala 
das debatedoras (tom 
de voz, entonação, 
clareza) 

 



7. Como você avalia a 
postura das 
debatedoras? 
Pareceu-lhe 
adequada? 

 

 
 
 


