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QUEM SOMOS
A USP Debate foi fundada em 2015 por estudantes de diversos cursos da 
Universidade de São Paulo. Seu objetivo: seguir, no Brasil, os passos de grandes 
universidades como Harvard e Oxford, que possuem sociedades de debates 
de longa tradição e renome internacional, como a Harvard College Debating 
Union e a Oxford Union.

Desde então, formamos debatedores que não só são capacitados nas mais 
diversas áreas do conhecimento — Relações Internacionais, Economia, Política, 
Ciência e outras — mas também em construção retórica e argumentativa. Indo 
além do debate competitivo, prezamos por uma formação humanística que 
construa indivíduos capazes de debater perspectivas diferentes de maneira 
honesta e salubre, tomando essa prática como forma de se difundir o hábito do 
diálogo esclarecido.

A USP Debate no 
I Campeonato  

Paulista de Debates 
(2019)



3

Atualmente, a USP Debate é uma das principais sociedades de debates 
do Circuito Lusófono. Entre nossas conquistas, detemos o título de Campeões 
Mundiais Novice em Língua Portuguesa, além de sermos os primeiros 
bi-campeões Brasileiros de Debates. Ademais, organizamos campeonatos 
de renome nacional, como o Campeonato Paulista de Debates, o Torneio 
Rio-São Paulo (em parceria com a UFRJ) e o USP Solidário, cujos lucros com 
inscrições são inteiramente destinados a instituições de caridade.

O ano de 2020 foi especialmente significativo para nós. Apesar dos 
contratempos trazidos pela pandemia, nós permanecemos ativos 
e avançando ainda mais nas conquistas, não apenas mantendo o título 
nacional, como também nos estabelecendo como a sociedade de debates 
mais vitoriosa do Brasil.

A USP Debate 
possibilitou um 
espaço de comunhão, 
tão necessário 
durante uma era de 
distanciamento social.

Muitos torneios 
e conquistas vieram 
pelo meio online.
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NOSSAS ATIVIDADES

COMPETIÇÕES

Partindo de nossos pilares como engajamento, dedicação e competitividade, 
os torneios de debate são o principal momento de desenvolvimento 
dos nossos membros. As competições de debate competitivo brasileiras 
apresentam, em via de regra:

5 rodadas classificatórias
2 rodadas eliminatórias (semifinal e final) 

Após as 5 primeiras rodadas, as 8 duplas melhores classificadas em pontuação 
são direcionadas a duas salas de semifinal, disputando pelas quatro vagas 
finalistas. Na Grande Final, uma dupla é consagrada como campeã do 
torneio. No caso de torneios com uma quantidade elevada de duplas, ocorre 
a final Novice, na qual as melhores duplas compostas exclusivamente por 
debatedores que competem há menos de um ano podem disputar o prêmio 
na categoria iniciante.

A partir de treinamentos intensivos e formações técnicas que ocorrem de duas 
a três vezes por semana, a nossa Diretoria de Debates visa ao aprimoramento 
das habilidades tanto retóricas quanto em quesito de expansão de visão de 
mundo de nossos membros. Em 2021, a USP Debate pretende se consagrar 
como a sociedade de debates mais vitoriosa em território nacional em todas as 
categorias pelo 2º ano consecutivo.
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EXTENSÃO

Partindo da premissa de que o debate é constituinte fundamental da atual 
sociedade e tem impacto na sociedade que está por vir, a Diretoria de Extensão 
busca atuar de modo externo para que novas pessoas tenham acesso à 
cultura do debate competitivo (principalmente a estrutura argumentativa, 
compreensão de argumentos, oralidade, cordialidade e proatividade), e 
também de modo interno buscando a integração dos atuais membros 
objetivando a sua permanência no grupo. Como seu objetivo engloba ações 
com e para o grupo, a Diretoria de Extensão se caracteriza pelo seu grande 
contato com demais membros. Para 2021, a Diretoria de  Extensão irá trabalhar 
em dois eixos principais:

Projeto com escolas

Estabelecer parcerias com escolas públicas e particulares visando a elaborar e 
implementar módulos de ensino curriculares e/ou extracurriculares. A parceria 
pressupõe participação da USP Debate em diversos momentos, desde o 
planejamento até a implementação, trabalhando em conjunto com a equipe 
docente escolar.

Integração

Ainda em contexto de pandemia, a integração se torna elemento importante 
para a permanência e participação de atuais membros no grupo. A superação 
dos problemas relativos à distância clamam por soluções criativas.

Em 2021, lançamos 
o USP Schools, um torneio 
de debate para escolas.
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COMERCIAL

Somos uma organização não lucrativa, dependendo de soluções inovadoras 
para arcarmos com as despesas que se nos apresentam. Com isso em mente, 
e em respeito ao custo de oportunidade de nossos patrocinadores, prezamos 
por um modelo de parceria mutuamente proveitoso em que ofereçamos 
benefícios palpáveis ao contribuidor. Tais benefícios são personalizados de 
acordo com suas expectativas, podendo assumir desde a forma de um vínculo 
institucional com debatedores de currículo exímio, de modo que os integrantes 
de maior destaque possam ser facilmente contratados como estagiários, até a 
oferta de workshops personalizados em retórica, argumentação, assertividade 
e/ou oratória, a depender do nicho ou mercado do investidor.

Em 2021, a Diretoria Comercial tem como máxima norteadora a diversificação. 
Estabelecendo contato com mais meios corporativos e civis, pretendemos 
fortalecer a marca USP Debate e ampliar nossa entrada de capital ao mesmo 
tempo em que cumprimos nossa reivindicação social de difundir o debate nos 
ambientes que dele carecem.

Para mais informações, como as modalidades de parceria que oferecemos, veja 
a seção "Parcerias" na página 9.

Patrocinadores terão 
espaços de exposição 

para a sua marca.
No exemplo, o crachá 

utilizado no torneio II 
Rio-São Paulo, evento 

organizado pela USP 
Debate em conjunto 
com a Sociedade de 

Debates da UFRJ.

Oficina de argumentação com os melhores 
debatedores do Brasil: um excelente espaço 
para aprimorar as habilidades de lógica, 
retórica e persuasão.
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O DEBATE

POR QUE O DEBATE É IMPORTANTE?

Seja em entrevistas de emprego, apresentações de teses, palestras para grande 
público ou negociações que requerem persuasão articulada, as habilidades 
desenvolvidas no debate se mostram sumamente necessárias.

O debate é um exercício cotidiano, mas de modo algum dominado pela maior 
parte da população, haja vista que o pouco tempo disponível para fala, falta de 
conhecimento prévio, nervosismo, baixa assertividade e até desorganização 
tendem a impedir um potencial orador de lograr sua verdadeira 
potencialidade.

Portanto, não importando o contexto do desafio argumentativo, tais 
obstáculos estarão provavelmente presentes. Daí entra nosso trabalho: 
capacitar um grande número de indivíduos a apresentarem seus pensamentos 
de forma simultaneamente persuasiva e compreensível, mesmo nos cenários 
mais desafiadores.

O esporte do debate competitivo é, de certa forma, como o esporte judô, pois 
ambos os aprendizados se mostram necessários em situações inesperadas 
do cotidiano. Mas havendo treinamento, organizado por regras com 
contagem de pontos, um esportista consegue aprimorar suas habilidades e 
mensurar seu progresso, de modo a estar sempre preparado para aplicar seus 
conhecimentos. De modo a se tornar tanto um campeão no respectivo esporte, 
como um indivíduo capaz de lidar com maestria com os desafios impostos 
pelo trabalho e a vida social.

Debate competitivo 
e judô: esportes 
que preparam o ser 
humano para a vida.
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O CENÁRIO BRASILEIRO

No Brasil, a cultura do diálogo racional e lógico, em detrimento dos discursos 
sentimentais e populistas, é pouco observada tanto no mundo político, 
quanto no mundo educacional. Daí a razão pela qual encontra-se maior 
iniciativa popular nessas competições, só quando os estudantes entram nas 
universidades. 

Podemos entender que há um estudo tardio do tema no país, sendo o 
exercício da retórica iniciado geralmente nas aulas de redação argumentativa 
para os vestibulares e nos cursos universitários que estudam, cada um à 
sua maneira, formas de escrita e apresentações capazes de serem bem 
estruturadas nas formações de teses.

No mundo do trabalho isso é ainda mais evidente, uma vez que um currículo 
acadêmico padrão não evidencia necessariamente que o profissional 
contratado é capaz de ser persuasivo e convincente nas negociações 
cotidianas.

NOSSAS CONQUISTAS

Em cinco anos, a USP Debate se consolidou como uma das maiores 
sociedades de debates do Brasil. Em 2020, alcançou o Bicampeonato Nacional 
e o Campeonato Internacional em Língua Portuguesa. Somos destaque no 
Circuito Lusófono, com perspectivas de desenvolvimento ainda melhores. 
Entre nossas conquistas e prêmios 2019 e 2021, podemos destacar:

🏆 26 campeonatos
🥈 19 vice-campeonatos
🏅 13 prêmios de melhor orador(a)
🏅 11 prêmios de melhor juíz(a)
✔  14 CA Teams (núcleo de adjudicação)
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PARCERIAS

💰 PATROCÍNIO

Benefícios conferidos a nossos patrocinadores incluem: 

• Divulgação da marca na aba “patrocinadores” em nosso website

• Mediação de contato entre a marca e potenciais estagiários com 
currículo exímio na Universidade de São Paulo

• Divulgação da marca em eventos realizados pela USP Debate

• Direito gratuito ao serviço Masterclass (a depender do valor do 
patrocínio)

• Direito à exibição de debates em eventos corporativos, com temática 
e formato à escolha do patrocinador, pelo período de um ano desde o 
patrocínio

🏫 AULAS EM ESCOLAS

Em coordenação com algumas das melhores escolas de São Paulo, oferecemos 
aulas personalizadas para os ensinos fundamental e médio. Utilizamos o 
modelo de debate competitivo para desenvolver nos alunos habilidades de 
comunicação, teoria argumentativa e retórica. O formato de nossas aulas 
oferece, por consequência, benefícios fundamentais às novas gerações, como a 
habilidade de falar em público, a assertividade e o poder de negociação. 

📚 MASTERCLASS

Para patrocinadores essenciais, os debatedores da USP Debate com maior 
destaque nacional e internacional se disponibilizam a ministrar workshops 
estruturados de acordo com o nicho ou mercado da marca investidora. Temas 
que fazem parte da formação competitiva são introduzidos de modo completo 
e ao mesmo tempo respeitoso do tempo dos investidores, com a ênfase que 
estes desejem.

Gostou das propostas? Contate executivo@uspdebate.com 
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