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HISTÓRIA

1ª         Q  U  E  S      T  Ã      O   (Valor 6,0)

“Estratégia é a arte de aplicar o poder, tendo em vista os objetivos da política. Podemos ver que a estratégia está completamente vinculada
à política e ao poder. São duas vinculações inseparáveis da estratégia. A política é concepção; a estratégia é a ação. É a diferença entre o
que fazer, política, e o como fazer da estratégia.” (Carlos de Meira Matos, A ESTRATÉGIA – SEU DESDOBRAMENTO NO ESPAÇO E NO
TEMPO, disponível em: https://revista.esg.br/index.php/revistadaesg/article/view/785/709. Acesso em 12/04/2021).

Comparar o pensamento estratégico de Clausewitz com o de Jomini, destacando os conflitos onde as ideias
dos dois pensadores foram empregadas, concluindo sobre a sua aplicabilidade aos conflitos contemporâneos.

1. MÉTODO
TOTAL: 180 (cento e oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 15%)

Identificação do
objeto correto

M1 Abordagem da ideia central. 6

M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo. 6

M3
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma

preparação correta para o desenvolvimento.
4

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 3

M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 4

M6 Ligação com o desenvolvimento. 2
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

M7 Divisão da solução em introdução, desenvolvimento e conclusão. 5

M8
Divisão do todo em
partes coerentes.

Totalmente. 10

Mais da metade das partes está coerente com o todo. 6

Menos da metade das partes está coerente com o todo. 4

Divisão sem coerência. 0

M9

Comparação dos
objetos obedecendo

aos mesmos
referenciais (fatores

de comparação).

Totalmente. 15

Empregou mais da metade dos referenciais
corretamente.

6

Empregou menos da metade dos referenciais
corretamente.

4

Não empregou os referenciais corretamente. 0

M10
Identificação da
coerência das

ideias com o objeto.

Totalmente. 10

Atendimento em mais da metade das ideias. 6

Atendimento em menos da metade das ideias. 3

Não atendimento das ideias. 0

M11
Comparação das

ideias com ligação
de causa e efeito.

Totalmente. 20

Mais da metade das ideias com ligação. 15

Menos da metade das ideias com ligação. 10

Ideias sem ligação. 0

M12
Elaboração das

ideias do destaque.

Totalmente. 15

Mais da metade das ideias com ligação. 10

Menos da metade das ideias com ligação. 5

Ideias sem ligação. 0

M13
Elaboração das

conclusões parciais.

De forma dedutiva. 30

Limitando-se a resumir. 5

Não elaborou as conclusões parciais. 0

 Aluno nº
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Compreensão do
nível de

desempenho.

M14 Retomada da ideia central. 5

M15

Elaboração da
síntese coerente

com as conclusões
parciais.

Com as ideias essenciais e de forma dedutiva. 20

Parcialmente com as ideias essenciais. 10

Não elaborou a síntese ou limitou-se a resumir. 0

M16

Conclusão baseada
nos aspectos
desenvolvidos

(lógica).

Na conclusão, todas as ideias têm suporte na introdução
ou no desenvolvimento.

15

Na conclusão, mais da metade das ideias tem suporte
na introdução ou no desenvolvimento.

10

Na conclusão, menos da metade das ideias tem suporte
na introdução ou no desenvolvimento.

2

 Ideias sem suporte. 0

M17 Elaboração do parágrafo conclusivo. 10

Subtotal – MÉTODO 180

2. CONHECIMENTO
Total: 300 (trezentos) escores

- 300 (trezentos) escores atribuídos para ideias constantes do barema 
- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*

* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas
ideias serão atribuídos valores, no limite do estabelecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver menos
de 300 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 15%)

Algumas ideias

C1

De Sun-Tzu na China aos debates na Grécia clássica, a discussão sobre o
conceito  de  estratégia  possui  história  milenar,  tendo  as  mais  diferentes
expressões  e  significados.  Dentro  desse  tema  polêmico,  as  obras  dos
Generais  Carl  Von Clausewitz  e  Antoine  Henri  Jomini  destacam-se  como
marcos do pensamento estratégico moderno no ocidente.

5

C2

Clausewitz nasceu na Prússia, em 1780, foi escritor e soldado, desde os 12
anos.  Como militar,  lutou contra Napoleão,  inclusive integrando o Exército
Russo. Seu legado mais significativo está no livro “Da Guerra”, publicado, em
1832, por sua esposa. Essa obra influenciou várias gerações de combatentes
e, ainda hoje, é estudada em várias escolas militares. 

4

C3

Por outro lado, o Barão de Jomini nasceu na Suíça, em 1779. Durante as
Guerras Napoleônicas, deixou a carreira de bancário e ingressou no Exército
Francês,  tornando-se um proeminente oficial  de estado-maior.  Sua obra é
vasta e seu pensamento estratégico está contido em muitos dos manuais
militares existentes no mundo.

4

C4

Com  o  desenvolvimento  das  chamadas  guerras  de  4ª  Geração,  alguns
estudiosos da estratégia militar passaram a desafiar a relevância dos dois
pensadores. Eles  argumentam que os conflitos  assimétricos, não lineares,
envolvendo  atores  diversos,  em um teatro  de  operações  amplo,  difuso  e
mutante, aliados ao avanço da tecnologia e da informação, passaram a exigir
novas teorias estratégicas.

8

C5

Nesse contexto, podemos considerar quatro formas de ação estratégica. A
ação direta privilegia as ações potentes e o choque de forças na busca pela
destruição  do  inimigo.  Já  a  ação  indireta  emprega  a  manobra  como  o
caminho  para  se  dominar  o  inimigo.  A estratégia  da  economia  de  forças
busca ser o mais forte no local e na hora decisiva. Por fim, na dissuasão,
tenta-se evitar o conflito bélico com a ameaça de uma represália que o seu
oponente não pode ou não quer sofrer.

5

C6

A seguir, será comparado o pensamento estratégico de Clausewitz com o de
Jomini, destacando os conflitos onde as ideias dos dois pensadores foram
empregadas,  concluindo  sobre  a  sua  aplicabilidade  aos  conflitos
contemporâneos.

4

C7 Outras ideias julgadas pertinentes.
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PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

a. O Pensamento de Clausewitz

C8

1) A Estratégia
Para  Clausewitz,  a  estratégia  é  a  arte  de  empregar  as  batalhas  para  a
conquista de um objetivo político. Sendo que, a vitória seria alcançada por
meio  da  concentração superior  de  forças  em uma grande  ação ofensiva,
visando a destruição ou incapacitação total do poder inimigo, normalmente
suas forças principais. Além disso, os planejamentos deveriam ser flexíveis, a
fim de contornar as dificuldades intrínsecas da guerra. Destaca-se que, no
princípio  da  Guerra  do  Iraque e  da  2ª  Invasão  do Afeganistão,  as  forças
militares dos dois inimigos foram rapidamente localizadas e destruídas pelos
Estados Unidos (EUA).

8

C9

2) A Natureza da Guerra
Para o prussiano, a guerra compara-se a um duelo, onde um estado impõe a
sua vontade ao outro, utilizando o máximo de força e violência. As interações
entre essas duas forças vivas produzem perigo, esforço físico e atrito, que
geram uma natureza enigmática e em constante transformação.  Essa luta
caótica  deve  envolver  todas  as  forças  do  Estado,  políticas,  sociais,
econômicas  e  militares  em  uma  batalha  decisiva  de  aniquilamento.  Na
Segunda Guerra Mundial, a ideia de guerra total entre "raças" levou a um
confronto  desumano  na  frente  oriental  e  à  escravidão  e  aniquilação  de
milhões de civis.

8

C10

3) A Política
O pensador alemão considerava a guerra como um instrumento político do
Estado para atingir seus objetivos nacionais. Portanto, os atos políticos é que
levavam  à  guerra,  determinavam  seus  propósitos,  influenciavam  sua
condução e preparavam o seu término. Nesse contexto, ao “general” cabia
apenas pleitear que os objetivos políticos fossem compatíveis com os meios
colocados a sua disposição. Verifica-se que interesses políticos levaram a
permanência de grandes efetivos militares, dos EUA, no Iraque, mesmo após
o Exército Iraquiano ser destruído e o governo de Saddan ser derrubado.

8

C11

4) Os Fatores de Sucesso 
Segundo o general, o sucesso na batalha depende primeiro do planejamento
tático, que deve ser flexível e feito com antecedência. Segundo, o terreno
deve  ditar  a  natureza  do  combate  e  a  força  empregada.  Além  disso,  a
composição de ambas as forças deve ser minuciosamente estudada. Por fim,
são necessárias considerações em relação à logística e ao moral das tropas.
Esses  fatores,  bem  trabalhados,  aumentariam  as  chances  de  uma
promissora vitória.

5

C12

5) A Tríade Estratégica
O prussiano afirma que a guerra é determinada pelas  interações de uma
trindade, na qual o momento vivido pelo conflito é definido pela primazia de
cada  elemento.  Essa  trindade  é  composta  pela  razão  do  governo,  na
definição  de  objetivos  lógicos;  pela  probabilidade  do  poder  militar,  que
enfrenta o atrito e as incertezas da batalha; e pela vontade do povo, que é o
motor da guerra. Para o pensador, uma teoria que ignorasse qualquer desses
aspectos, estaria fadada ao insucesso. A forte pressão de um dos elementos
da tríade, o povo, obrigou a saída dos EUA do Vietnã, apesar de não haver
perdido uma única batalha.

8

C13

6) O Gênio Militar e o Comandante
Para  o  general,  o  gênio  militar  possui  um  talento  inato  que  lhe  dá  a
compreensão intuitiva e o domínio da guerra. As atitudes do Gênio Militar
serviriam de base para a teoria, pois, somente assim, ela seria efetiva para
os comandantes. Por outro lado, o comandante é o principal indivíduo de um
exército. Este deve possuir capacidades morais, físicas e psicológicas que o
tornem um forte líder  em batalha.  Nesse contexto,  Napoleão surge como
exemplo de gênio militar durante as guerras que levam o seu nome e podem-
se relacionar  vários  comandantes de destaque durante a II  Guerra,  como
Patton, Guderian e Rommel.

8
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C14

7) O Atrito
Clausewitz observa que a “máquina militar”, apesar de simples, é composta
de muitas peças, que postas em funcionamento geram grande atrito. Essa
fricção  é  causada  pelos  indivíduos,  pelo  terreno,  pelas  condições
meteorológicas, por falhas no armamento e no equipamento e etc. Para ele, é
o atrito que produz a diferença entre o panejamento e a realidade, tornando
incerto o resultado da batalha. Nesse contexto, eventos imprevistos levaram
os americanos a fracassarem na Operação Asa Vermelha, no Afeganistão, e
na Batalha de Mogadíscio, na Somália.

5

C15

8) As Informações 
O estrategista é um tanto cético em relação à total eficiência da inteligência
para  a  guerra.  Ele  alega  que  muitos  relatórios  de  inteligência  são
contraditórios,  falsos,  ou  vagos.  Além  disso,  a  complexidade  das
circunstâncias, aliadas a fatores como o inimigo, o clima, o tempo de reação
e etc,  obrigam,  normalmente,  a uma tomada de decisão considerando-se
uma  série  de  incertezas.  Apesar  disso,  ele  defende  a  divulgação  de
informações falsas com o objetivo de obter-se a surpresa estratégica. Sendo
assim,  as  previsões  das  potências  europeias  sobre  a  curta  duração  da I
Guerra  Mundial  pode  ser  considerada  uma  falha  dos  seus  sistemas  de
inteligência.

5

Conclusão Parcial

C16

A teoria de Clausevitz está centrada no desenvolvimento amplo da guerra e
acredita que ela é um evento nebuloso e vago, conduzido e dominado pela
política.  Além disso,  defende a guerra total  que deve empenhar  todos os
recursos da Nação.  O objetivo desse esforço é produzir  superioridade de
meios  e  vontade  que  possibilite,  em combate,  a  destruição  do centro  de
gravidade do inimigo.

20

b. O Pensamento de Jomini

C17

1) A Estratégia
Para Jomini, a estratégia é a arte dispor as forças de um exército nos locais e
momentos mais importantes do teatro de guerra. Por outro lado, a tática é a
arte  de  empregar,  as  mesmas  forças,  quando  lá  estiverem.  Para  ele,  a
estratégia  possuía  princípios  imutáveis,  e  o  segredo  da  vitória  consistia,
basicamente, no emprego da maioria de meios no lugar de menor resistência
do  inimigo,  com  o  objetivo  de  desestruturar  suas  forças.  Nesse  cenário,
Napoleão  empregava  o  grosso  de  suas  forças  contra  pontos  fracos  do
inimigo, conseguindo, mesmo em inferioridade numérica, “batê-lo por partes”
em diversas batalhas.

8

C18

2) Natureza da guerra
O pensador equiparava a guerra a um enorme jogo de xadrez, conduzido
pela arte do gênio militar. Para ele, a guerra possuía uma essência imutável,
que se modificava apenas superficialmente com os avanços tecnológicos e
as motivações políticas e culturais. Apesar disso, refutava o pensamento de
uma ciência positiva reduzida a fórmulas e operações matemáticas. Nesse
contexto,  os  alemães,  dotados  de  uma  melhor  estratégia,  venceram
rapidamente a Batalha da França, apesar da sua inferioridade numérica.

8

C19

3) A Política
O general acreditava que a guerra era essencialmente um ato político. Nesse
contexto,  caberia  ao  governo  selecionar  os  comandantes  mais  hábeis  e
formular os objetivos da guerra. Essa situação indica uma subordinação da
expressão militar à expressão política. Por outro lado, após iniciado o conflito
armado, a direção da guerra não deveria mais sofrer ingerências políticas,
ficando  a  cargo  do  comandante  até  o  seu  término.  Seguindo  esse
pensamento,  Rommel ignorou as ordens defensivas de Hitler  e empregou
ofensivamente o Afika Korps na tentativa de conquista do Egito.

8

C20

4) Os Fatores de Sucesso
O barão lista  7  fatores como críticos  para o  sucesso em uma batalha:  a
ordem de batalha, a escolha dos meios, o valor profissional dos oficiais, a
legitimidade da guerra, o moral das tropas, a proporção das diferentes armas
e a surpresa. Além disso, o estudo do terreno é referenciado como a primeira
necessidade para atingir a vitória. Após esse estudo, o comandante deveria
planejar a manobra empregando os Princípios da Guerra. Para Jomini, essa
seria uma receita para o êxito.

8
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C21

5) A Tríade Estratégica
O suíço não aborda, ou relaciona, diretamente,  as forças que conduzem a
guerra.  No  entanto,  afirma  que  o  espírito  militar  de  uma  nação  lhe  dá
superioridade moral para enfrentar o conflito armado. Além disso, reforça o
conceito de “nação em armas” quando afirma que o moral do exército,  em
grande parte, advém do povo que sustenta os interesses nacionais. Unindo a
força moral do povo, ao poder militar, orientados pelos objetivos traçados pelo
governo,  ter-se-ia  uma tríade  de  forças  que  sustentariam a  guerra.  Nesse
sentido,  a pressão popular obrigou o governo Getúlio Vargas a entrar na II
Guerra contra a Alemanha, apesar da sua “simpatia” pela Ditadura Nazista.

5

C22

6) O Gênio Militar e o Comandante
Para o estrategista, o gênio militar era dotado de intuição e imaginação que lhe
permitiam a compreensão da batalha. Essas qualidades natas lhe facultavam
empregar  corretamente  os  Princípios  de  Guerra,  apesar  de  nunca  os  ter
estudado. Por outro lado, o comandante deveria ser um bom tático e um bom
estrategista, ter inteligência e, acima de tudo, valor moral. Caso não possuísse
grande conhecimento teórico, era imprescindível dispor de um bom corpo de
oficiais  de  estado-maior.  Durante  a  Guerra  do  Paraguai,  verificaram-se
momentos do gênio militar, como a liderança de Osório, na Batalha de Tuiutí, e
momentos do comandante, como a condução da Dezembrada por Caxias.

5

C23

7) O Atrito
O próprio  título  do  seu  livro  mais  importante,  Sumário  da  Arte  da  Guerra,
sugere que Jomini  reconhecia  que a  guerra estava parcialmente  sujeita ao
acaso e a fricção. Nessa linha de raciocínio, ele defendia ser uma tarefa difícil
e complicada a condução de grandes operações no meio da desordem e do
tumulto  dos  combates.  Apesar  disso,  ele  afirma  que  o  comandante  pode
vencer essas incertezas se seguir corretamente a teoria.  Ressalta-se que a
derrota nazista em Stalingrado foi provocada, em grande parte, por obstáculos
e dificuldades não previstas pelo Exército Alemão.

5

C24

8) As Informações
Jomini acreditava que a inteligência eficaz era de vital importância para um
exército. Nesse contexto, seria fundamental a posse de informações contínuas
sobre a estratégia do inimigo. Por outro lado, a dissimulação devia ser usada
com a função de impedir o inimigo de obter dados sobre as forças amigas.
Tudo com o objetivo de surpreender o inimigo, no seu ponto mais fraco. Nesse
contexto,  operações  de  informação,  das  Forças  Armadas  Colombianas,
possibilitaram o ataque  ao  acampamento  equatoriano das  Forças  Armadas
Revolucionárias da Colômbia, eliminando Raúl Reyes.

8

Conclusão Parcial

C25

Jomini defende uma abordagem pragmática e eficiente para a arte da guerra.
Ele é partidário do emprego da maioria de meios, utilizando a dissimulação e a
surpresa,  com a finalidade de atingir  pontos decisivos que desequilibrem o
inimigo, permitindo a sua destruição por partes.

20

c. Comparação Jomini X Clausewitz

C26

1) A Estratégia
Clausewitz  defende  que  a  vitória  é  alcançada  em  uma  batalha  decisiva,
através da implementação de números superiores, objetivando a destruição do
inimigo. De forma diferente, Jomini aposta na concentração seletiva de forças
em setores importantes da frente, mas fracamente defendidos pelo oponente.
A queda desses pontos levaria à derrota inimiga.

5

C27

2) A Natureza da Guerra
Ambos os pensadores viam a guerra  como uma disputa  entre  duas forças
vivas.  Clausewitz  a  considerava  volátil  e  variável,  em  constante  evolução.
Jomini,  ao  contrário,  acreditava  que  seu  cerne  era  imutável  e  suas
modificações, em função do tempo e da tecnologia, eram apenas superficiais.
Apesar disso, os dois concordavam que a guerra não era uma ciência exata e,
portanto, não podia se reduzida a tabelas e cálculos matemáticos.

5

C28

3) A Política 
Os dois generais enxergavam a guerra como um instrumento do Estado para
atingir fins políticos. Entretanto, o prussiano acreditava que a subordinação do
poder militar ao poder político era total e contínua, já o suíço defendia que,
iniciadas as batalhas, a condução do conflito deveria ser de responsabilidade
da expressão militar. 

5
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Desenvolvimento
(55% a 70%)

Ideias

C29

4) Os Fatores de Sucesso
Os  estrategistas  apresentam  fatores  de  sucesso  que  se  correlacionam.  O
estudo do terreno e o planejamento da operação se revestem de importância
capital  para  os  estudiosos.  Eles  ainda  consideram  fundamental  a  correta
organização dos meios e o valor moral da tropa. Por fim, preocupações de
Clausewitz  em  relação  ao  estudo  do  inimigo  ficam  subentendidas  na
importância dada pelo barão à surpresa para alcançar a vitória.

5

C30

5) A Trindade Estratégica
Verifica-se que Clausewitz é mais explícito na definição da trindade de forças
que influenciam na guerra. Por outro lado, Jomini trata do assunto de forma
periférica, se fixando mais no poder do povo e no poder militar, inserindo o
poder  político,  basicamente,  na  decisão  de  ir  à  guerra  e  nos  objetivos  a
alcançar.

5

C31

6) O Gênio Militar e o Comandante
Os  dois  estudiosos  reconheceram a  existência  e  estabeleceram diferenças
entre o gênio militar e o comandante. Basicamente, para eles, o gênio teria
uma capacidade de raciocínio e percepção que o destacavam. Por outro lado,
ao comandante, ao par da importância do valor moral, caberia estudar a teoria,
buscando aproximar-se do gênio militar.

5

C32

7) O Atrito
Sobre  esse  ponto,  os  dois  pensadores  discordam  em  parte.  O  prussiano
considera as dificuldades da guerra como um dos seus elementos principais, o
que  a  torna  intrincada  e  confusa.  Já  o  suíço,  apesar  de  reconhecer  que
existem problemas,  apresenta  um pensamento  mais  pragmático,  afirmando
que  os  Princípios  da  Guerra,  bem  aplicados,  tendem  a  superar  esses
obstáculos.

5

C33

8) As Informações
Sobre esse assunto, os dois oficiais divergem, em parte. Jomini considerava a
inteligência e a dissimulação elementos importantes na guerra. Já Clausewitz,
não considerava a inteligência como um fator imprescindível, particularmente
em função da sua natureza imprecisa. Por outro lado, defendia a dissimulação
como forma de surpreender estrategicamente o inimigo.

5

Conclusão Parcial

C34

Os  dois  generais  possuem  perspetivas  semelhantes  sobre  a  essência  da
guerra. Além disso, concordam em questões estratégicas importantes. Jomini
apresenta uma visão prática e racional da guerra, acreditando que a vitória
pode ser alcançada seguindo o seu método. Clausewitz, de forma diferente, vê
a guerra  como um evento complexo e incerto,  que não comporta preceitos
infalíveis de sucesso.

20

C35 Outras ideias julgadas pertinentes.
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – CONCLUSÃO ESCORES ESC Alu

Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C36
Os  ensinamentos  estratégicos  desenvolvidos  por  Jomini  e  Clausewitz
emergiram das suas experiências nas Guerras Napoleônicas e exercem, ainda
hoje, profundo impacto no pensamento militar ocidental.

5

C37

Verificou-se que o pensamento de ambos é influenciado diretamente por seu
tempo histórico e suas trajetórias pessoais.  Suas teorias apresentam várias
semelhanças  e  a  maioria  de  suas  diferenças  não  estão  relacionadas  a
definições, mas sim, aos objetivos e os níveis de análise. Baseado em seus
estudos e na experiência de combate contra Napoleão, Clausewitz defendia a
estratégia direta, com o emprego da maciça superioridade contra o inimigo.
Buscando compreender os misteres da guerra e sua complexidade, achou por
bem incorporar os níveis estratégicos em seus estudos. Em contrapartida, a
visão de oficial de estado-maior proporcionou, a Jomini, a compreensão dos
objetivos buscados pelo gênio militar  francês, levando-o a ser  partidário da
estratégia da economia de forças. Além disso, Jomini priorizou a simplicidade e
a didática,  procurando  concentrar  o  seu  método nos  níveis  operacionais  e
táticos da guerra. 

20

C38

Dessa forma, conclui-se que, apesar das tecnologias e táticas extremamente
avançadas, utilizadas hoje, os princípios cruciais da guerra são resilientes ao
longo do tempo e das culturas. A guerra contemporânea não deixou de ser um
evento político, complexo, dinâmico e não linear, entre forças adversárias, no
meio  da  fricção  e  do  acaso.  Por  outro  lado,  utilizando  a  dissimulação,  as
informações e a tecnologia, o mais fraco continua a procurar estratégias, hoje
chamadas assimétricas, para desestabilizar seu oponente. 

15
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Conclusão
(20% a 30%)

Ideias

C39

Pode-se  dizer  que  as  guerras  contemporâneas  são  as  guerras  antigas,
combatidas  de  acordo  com  fatores  e  circunstâncias  que  caracterizam  as
sociedades atuais. Nas quais os contendores se adaptam para, como sempre,
tentarem impor a sua vontade ao inimigo.

10

C40
Por fim, enquanto a natureza da guerra permanecer inalterada, ela continuará
sendo  o  mesmo  fenômeno  milenar  sobre  o  qual  Jomini  e  Clausewitz  se
debruçaram no século XIX.

10

C41 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 300

3. EXPRESSÃO ESCRITA
TOTAL: 120 (cento e vinte) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCORES ESC Alu

(A)  COERÊNCIA: as  ideias  são  encadeadas  de
modo  a  respeitar  a  ordenação  lógica  do
pensamento; o autor não se contradiz. 

A1: Desenvolvimento  incompreensível,  incoerente,
ilógico  ou  contraditório  devido  à  inexistência  de
articulação de ideias e/ou a excessivas contradições.

0 (1)

A2: Desenvolvimento  parcialmente  compreensível,
embora fragmentado, com má articulação de ideias.
Há contradições que não dificultam a compreensão,
coerência e lógica global, mas registram dificuldade
de compreensão localizada.

10

A3: Desenvolvimento  compreensível,  coerente,
lógico e sem contradições, no qual todas as ideias
apresentadas  são  desenvolvidas,  proporcionando
leitura fluente.

20 (2)

(B) CLAREZA: o texto claro reflete a limpidez do
pensamento,  facilita a pronta percepção e jamais
obriga  o  leitor  a  retornar  para  entender  melhor
alguma parte. 

B1:  Texto  pouco  claro  como  um  todo,  obrigando
retornos frequentes do leitor.

0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10

B3: Texto  suficientemente  claro,  de  fácil
entendimento do leitor.

25 (2)

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela  economia
verbal,  sem  prejuízo  da  eficácia  da  comunicação  do
pensamento.  O  bom  texto  vai  direto  ao  ponto,
desenvolve-se  de  maneira  sóbria  e  retilínea  e  evita
divagações inúteis, muitas vezes propositais (expediente
infantil,  usado para  aumentar  o  texto sem lhe conferir
qualidade). O exagero da objetividade leva ao laconismo,
comprometendo a clareza, ou redundando em omissão
de conteúdo. 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis
na (quase) totalidade do texto.

0 (1)

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes
do texto.

10

C3: É objetivo, com linguagem direta e preciso na
exposição das suas ideias.

20 (2)

(D) COESÃO:  avalia-se o emprego de elementos
coesivos:  pronomes,  conjunções,  preposições,
tempos verbais, pontuação.

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam
a  coesão  dentro  dos  parágrafos  e/ou  entre  os
parágrafos. Pouco coeso.

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 10

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos
coesivos, gerando texto coeso.

15 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia. 10 (4)

E2: Pontuação. 10 (4)

E3: Concordância. 10 (4)

E4: Regência. 10 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 120

OBS: (1) Grau mínimo. (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação do item
considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro.

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO     (600 escores = Nota 6,00) 600 6,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO
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2ª QUESTÃO (Valor 4,0)

Apresentar as crises, as revoltas e os conflitos internos, no Brasil Império, destacando as contribuições para
o término desse período.

1. MÉTODO
TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

Identificação do
objeto correto

M1 Abordagem da ideia central. 3

M2 Delimitação do espaço geográfico e/ou do tempo. 3

M3
Ideias complementares relacionadas com a questão que evidenciem uma

preparação correta para o desenvolvimento.
3

M4 Não elaboração da introdução de forma abrupta. 2

M5 Não antecipação de partes do desenvolvimento. 2

M6 Ligação com o desenvolvimento. 2

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Compreensão do
nível de

desempenho/
Identificação do
objeto correto

M7 Divisão da solução em introdução e desenvolvimento. 5

M8

Atendimento da
imposição da servidão
(citação e justificativa
das ideias ou somente

justificativa).

Em todas as ideias. 10

Em mais da metade das ideias. 5

Em menos da metade das ideias. 2

Em nenhuma das ideias. 0

M9
Identificação da
coerência das

ideias com o objeto.

Em todas as ideias. 15

Em mais da metade das ideias. 10

Em menos da metade das ideias. 5

Em nenhuma das ideias. 0

M10

Citação e
justificativa das

ideias com ligação
de causa e efeito.

Em todas as ideias. 20

Em mais da metade das ideias. 15

Em menos da metade das ideias. 10

Em nenhuma das ideias. 0

M11
Atendimento da
imposição do

destaque.

Em todas as ideias. 15

Em mais da metade das ideias. 10

Em menos da metade das ideias. 5

Em nenhuma das ideias. 0

Subtotal – MÉTODO 80

2. CONHECIMENTO
Total: 240 (duzentos e quarenta) escores

- 240 (duzentos e quarenta) escores atribuídos para ideias constantes do barema 
- 50 (cinquenta) escores atribuídos para ideias novas*

* A critério do oficial responsável pela correção, caso considere pertinentes ideias que não constem do barema. A essas
ideias serão atribuídos valores, no limite do estabelecido para “ideias novas” (somente computar se o aluno obtiver menos
de 240 escores e até esse limite). 

PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – INTRODUÇÃO ESCORES ESC Alu

Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C1

O Brasil Império pode ser dividido em três períodos: o primeiro, de 1822 a
1831,  quando  D  Pedro  I  abdicou  ao  trono,  o  segundo,  de  1831  a  1840
(chamado de período das regências), e o terceiro, da Maioridade de D Pedro
II até a Proclamação da República. 

10

C2

Após a proclamação, o imperador D Pedro I  teve grande dificuldade para
conter as várias revoltas que ocorreram contra o processo de independência.
A vitória do governo na Bahia foi de fundamental importância para que outros
levantes de menor proporção também fossem sufocados. 

10

C3

No período  regencial,  o  País  foi  palco  de  diversas  crises,  inquietações  e
conflitos. Causados, principalmente, pelas contradições que pairavam sobre
o  regime  imperial,  que  não  contava  com  a  presença  direta  do  futuro
imperador D Pedro II. 

10

C4
Após a Guerra da Tríplice Aliança, cresceu substancialmente a oposição ao
regime imperial brasileiro, com o surgimento de inúmeras contestações ao
regime vigente.

10
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Introdução
(10% a 20%)

Algumas ideias

C5
Serão apresentados, as crises, as revoltas e os conflitos internos, no Brasil
Império, destacando as contribuições para o término desse período.

5

C6 Outras ideias julgadas pertinentes.
PARÂMETRO IDEIAS ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS – DESENVOLVIMENTO ESCORES ESC Alu

Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C7

A Confederação do Equador – Ocorrida em 1824, inspirados pelos levantes
de  1917,  um  grupo  de  habitantes  de  Pernambuco  iniciou  um movimento
antimonarquista. Tal oposição originou-se nas constantes crises da economia
regional e nas cargas tributárias impostas pelo governo. Salienta-se que os
revoltosos buscaram criar uma constituição de caráter republicano e
liberal.

10

C8

Abdicação de D Pedro I – Após a abdicação de D Pedro I,  ocorrida em
1831, o Império Brasileiro passou a ser governado, durante nove anos, por
regências,  que  se  alternavam  no  comando,  até  o  chamado  “golpe  da
maioridade” de D Pedro II. A abdicação trouxe ao País grandes instabilidades
e questionamentos sobre a continuação do Império, principalmente pelos
liberais exaltados (Farroupilhas).

15

C9

Levante dos Malês – A chamada revolta dos Malês ocorreu de 25 a 27 de
janeiro de 1835, na cidade de Salvador. Consistiu em uma sublevação de
caráter  racial,  de  escravos  africanos  de  etnia  nagô,  da  religião  islâmica,
organizados em torno de propostas radicais para a libertação dos demais
escravos.

10

C10

A Cabanagem – Essa revolta ocorreu no Pará, entre 1835 e 1840. Mesmo
com  o  reconhecimento  da  independência,  a  elite  mercantil  de  origem
portuguesa  se  manteve  no  controle  político  e  econômico  da  região.  Um
desentendimento a respeito da nomeação do presidente da província, entre
as elites locais, acabou dando espaço para a eclosão da revolta popular. 

10

C11

A Sabinada –  Ocorrida  em Salvador,  no  ano de 1837.  O  chefe  rebelde,
Francisco Sabino proclamou a República Bahiense. O movimento envolveu
as  camadas  média  e  urbana  da  população,  mas  não  contagiou  as  elites
locais.  Essa  revolta  teve  como  causas  as  insatisfações  com  o  Governo
Regencial e a convocação dos baianos para combater os farroupilhas, no Rio
Grande do Sul.

10

C12

A  Balaiada –  Essa  revolta  ocorreu  de  1838  a  1841,  na  província  do
Maranhão.  Teve  como  causa  principal  a  delicada  situação  econômica  da
província. A balaiada contou com grande participação do povo, uma vez que
a população mais pobre fora duramente atingida pela crise. A rebelião foi
pacificada  pelo  Coronel  Luís  Alves  de  Lima  e  Silva.  Após  essa  vitória,
recebeu o título de Barão de Caxias.

10

C13

Revolução Liberal  de  São  Paulo  e  Minas  Gerais –  Em 1842,  disputas
acirradas  entre  conservadores  e  liberais,  em  Minas  e  em  São  Paulo,
conduziram à crise. Em junho de 1842, a corte nomeou o Barão de Caxias,
que acabara  de  pacificar  o Maranhão,  como Comandante-em-Chefe,  com
carta branca para pacificar São Paulo. Logo em seguida, em setembro, era
neutralizada a revolta em Ouro Preto, Minas Gerais. Destaca-se que essas
rebeliões fomentavam um sonho pela Federação e República.

10

C14

Revolução Farroupilha – Ocorrida de 1835 a 1845, a Guerra dos Farrapos,
ou Revolução Farroupilhas, foi ao mesmo tempo um movimento regionalista,
federalista e separatista.  Defendia maior autonomia das províncias e as
ideais republicanas que vigoravam na Argentina, no Uruguai e no Paraguai.

10

C15

Lei  “Bill Abderdeen” – Em referência ao Lorde Abderdeen, então ministro
das Relações  Exteriores  do governo britânico.  O ato  autorizou a  marinha
inglesa a tratar os navios negreiros como navios de piratas, com direito à sua
apreensão e julgamento dos envolvidos pelos tribunais ingleses.

10

C16

Revolução Praieira – Foi uma revolta de caráter liberal e federalista ocorrida
na província de Pernambuco, entre os anos de 1848 e 1850. Dentre as várias
revoltas ocorridas durante o Brasil Império, foi a última. Os pernambucanos
estavam insatisfeitos com a falta de autonomia política das províncias e com
concentração de poder nas mãos da monarquia. Os praieiros reivindicavam
o federalismo e o regime republicano.

10
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Desenvolvimento
(80% a 90%)

Algumas ideias

C17

Guerra da Tríplice Aliança – A Guerra da Tríplice Aliança travada por mais
de cinco anos, de 1864 a 1870, fez com que o Brasil dispendesse grandes
somas de recursos humanos, financeiros e materiais empregados no conflito.
Pode-se  inferir  que  a  crise  econômica  causada  pelas  despesas  do
governo com a guerra possam ter levado ao fim do Império. 

10

C18

Questão Religiosa     – Fruto de conflitos e desconfianças entre o  Clero e a
Monarquia,  pois  as  bulas  papais  só  poderiam ser  postas  em prática,  no
Brasil,  com  o  beneplácito,  ou  seja,  com  autorização  do  Imperador.  Os
conflitos  se  materializaram  quando  o  bispo  de  Olinda,  Dom  Vital,  em
obediência ao Papa, suspendeu dois padres que se negaram abandonar a
maçonaria. Em Belém, fato semelhante ocorreu com D. Macedo Costa.

15

C19

Questão  Militar –  As  questões  militares  mais  importantes  envolveram  o
Tenente-Coronel  Sena  Madureira  e  o  Coronel  Cunha Matos.  Em 1883,  o
Tenente-Coronel foi punido por tecer críticas, na imprensa, a um projeto do
Montepio Militar. O Coronel Cunha Matos não aceitou críticas de políticos e
da imprensa, após constatar irregularidades em uma inspeção realizada em
uma unidade militar. Destaca-se que as relações dos militares e o Império
ficaram abaladas.

15

C20

Redução do Efetivo do Exército – Após a Guerra do Paraguai, o efetivo do
Exército  foi  reduzido  de  forma  drástica,  fato  que  concorreu  para  que  a
instituição  perdesse  a  eficiência  militar.  Os  chefes  militares  de  grande
prestígio  e simpáticos ao Império não se encontravam mais  presentes no
cenário  e  os  novos  oficiais  eram  influenciados  pelos  estudos  científicos,
filosóficos e por ideias positivistas de cunho republicano, o que reforçou
ainda mais os conflitos com o regime imperial. 

15

C21

O  Positivismo –  No  Exército  a  influência  positivista  do  pensamento  de
Augusto  Comte  crescia,  principalmente  entre  os  oficiais  mais  jovens,  que
tiveram  como  professor,  na  Escola  Militar,  Benjamim  Constant.  O
positivismo e o republicanismo se tornaram a tônica do discurso militar
neste período, alimentando crises com o Império. 

10

C22

A recusa do Exército em perseguir escravos – Em 1887, foi criado o Clube
Militar, tendo como seu primeiro presidente o Marechal Deodoro da Fonseca.
O clube tinha como diretriz  defender  permanentemente os  interesses dos
oficiais  do  Exército,  na  recusa  à  captura  de  escravos  fugitivos.  Tal  fato
fomentou uma crise com o regime imperial. 

10

C23

Abolição  da  Escravidão –  O  fim  da  escravidão,  em  1888,  provocou
ressentimentos entre proprietários rurais, e não só entre eles. Os fazendeiros
de  café  do  Vale  do  Paraíba  desiludiram-se  com  o  Império,  de  quem
esperavam uma atitude de defesa dos seus interesses. Com isso, o Império
perdeu sua principal base social de apoio.

15

C24 Outras ideias julgadas pertinentes.

Subtotal – CONHECIMENTO 240

3. EXPRESSÃO ESCRITA

TOTAL: 80 (oitenta) escores

PARÂMETRO ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS ESCORES ESC Alu

(A)  COERÊNCIA: as  ideias  são  encadeadas  de
modo  a  respeitar  a  ordenação  lógica  do
pensamento; o autor não se contradiz. 

A1: Desenvolvimento incompreensível, incoerente,
ilógico  ou  contraditório  devido  à  inexistência  de
articulação  de  ideias  e/ou  a  excessivas
contradições.

0 (1)

A2: Desenvolvimento parcialmente compreensível,
embora  fragmentado,  com  má  articulação  de
ideias.  Há  contradições  que  não  dificultam  a
compreensão,  coerência  e  lógica  global,  mas
registram dificuldade de compreensão localizada.

5

A3: Desenvolvimento  compreensível,  coerente,
lógico e sem contradições, no qual todas as ideias
apresentadas  são  desenvolvidas,  proporcionando
leitura fluente.

10 (2)



11

(B)  CLAREZA: o  texto  claro  reflete  a  limpidez  do
pensamento,  facilita  a  pronta  percepção  e  jamais
obriga  o  leitor  a  retornar  para  entender  melhor
alguma parte. 

B1:  Texto  pouco  claro  como  um  todo,  obrigando
retornos frequentes do leitor.

0 (1)

B2: Ocorrência de pouca clareza em partes do texto. 10

B3: Texto  suficientemente  claro,  de  fácil
entendimento do leitor.

15 (2)

(C)  OBJETIVIDADE:  caracteriza-se  pela  economia
verbal,  sem  prejuízo  da  eficácia  da  comunicação  do
pensamento.  O  bom  texto  vai  direto  ao  ponto,
desenvolve-se  de  maneira  sóbria  e  retilínea  e  evita
divagações inúteis, muitas vezes propositais (expediente
infantil,  usado para  aumentar  o  texto sem lhe conferir
qualidade). O exagero da objetividade leva ao laconismo,
comprometendo a clareza, ou redundando em omissão
de conteúdo. 

C1: É pouco objetivo, vago e com divagações inúteis
na (quase) totalidade do texto.

0 (1)

C2: É parcialmente objetivo em determinadas partes
do texto.

10

C3: É  objetivo,  com linguagem direta e  preciso na
exposição das suas ideias.

15 (2)

(D)  COESÃO:  avalia-se  o  emprego  de  elementos
coesivos:  pronomes,  conjunções,  preposições,
tempos verbais, pontuação.

D1: Inobservância total dos elementos que efetuam a
coesão  dentro  dos  parágrafos  e/ou  entre  os
parágrafos. Pouco coeso.

0 (1)

D2: Emprego inadequado dos elementos da coesão. 5

D3: Empregou parcialmente os elementos coesivos. 8

D4: Emprego correto e diversificado dos elementos
coesivos, gerando texto coeso.

10 (2)

(E) CORREÇÃO GRAMATICAL 

E1: Ortografia. 10 (4)

E2: Pontuação. 10 (4)

E3: Concordância. 5 (4)

E4: Regência. 5 (4)

Subtotal – EXPRESSÃO ESCRITA 80

OBS: (1) Grau mínimo. (2) Grau máximo. (3) Atribuir somente um valor que melhor se enquadre na avaliação do item
considerado. Pode haver um valor intermediário. (4) Retirado 1 (um) escore por erro.

RESULTADO DA QUESTÃO

ESCORES / GRAU BRUTO MÁXIMO     (400 escores = Nota 4,00) 400 4,00

ESCORES / GRAU BRUTO OBTIDO

RESULTADO FINAL

VALOR DAS QUESTÕES ESCORES ESCORES OBTIDOS GRAU OBTIDO

1ª Questão – 6,00 600

2ª Questão – 4,00 400

TOTAL – 10,00 1.000

OBSERVAÇÕES JULGADAS PERTINENTES PARA A ORIENTAÇÃO
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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO
Ficha de Observações

MÉTODO E CONHECIMENTO

Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

1 Interpretou incorretamente a questão. 17
Escreveu  ideias  sem  ligação  de  causa  e  efeito  com  o
pedido.

2 Empregou incorretamente a SERVIDÃO. 18 Levantou pouca quantidade de ideias.

3 Equivocou-se na delimitação do tempo. 19 Desenvolveu as ideias de forma incompleta.

4 Equivocou-se na delimitação do espaço. 20 Não respondeu ao pedido formulado.

5 Não atendeu ao destaque imposto no enunciado. 21 Respondeu parcialmente ao pedido.

6
Empregou  inadequadamente  o  verbo  na  1ª  pessoa
(impessoalidade).

22 Apresentou argumentações vagas.

7 Equivocou-se conceitualmente. 23
Não  dividiu  o  todo  em  partes  coerentes  conforme
preconizado  na  publicação  método  para  solução  de
questões.

8
Não aplicou corretamente a metodologia para solução de
questões  preconizada  na  publicação  método  e  nas
vídeoaulas.

24

Não observou que na questão do ND COMPREENSÃO o
subtítulo (quando utilizado) deve ser a citação sintetizada
do fato.  Após  o  que,  deve  seguir  a  argumentação  que
sedimenta a ideia apresentada (relação de causa e efeito).

9 Não terminou a solução de toda a questão. 25
Não  atentou  que  na  questão  do  ND  COMPREENSÂO
NÃO é obrigatório  fazer  CONCLUSÕES, exceto quando
claramente explicitado no pedido.

10 Não elaborou a introdução. 26 Não elaborou as conclusões parciais.

11 Antecipou ideias do desenvolvimento na introdução. 27 Redigiu inadequadamente a conclusão parcial.

12 Redigiu introdução vaga. 28 Não retornou à ideia central no início da conclusão.

13 Não abordou a ideia central no início da introdução. 29 Concluiu sobre ideias não constantes do desenvolvimento.

14 Confeccionou introdução fora do assunto pedido. 30 Não elaborou o parágrafo conclusivo.

15
Redigiu introdução contendo poucas ideias consideradas
válidas.

31 Não atendeu à imposição da questão na conclusão.

16
Não  estabeleceu  a  ligação  da  introdução  com  o
desenvolvimento.

32 Não elaborou a conclusão.

EXPRESSÃO ESCRITA
Nr OBSERVAÇÃO Nr OBSERVAÇÃO

33 Cometeu erros de acentuação gráfica. 43 Não redigiu corretamente parágrafo, frase e/ou período.

34 Cometeu erros de concordância verbal. 44 Escreveu palavra inexistente.

35 Cometeu erros de concordância nominal. 45 Repetiu excessivamente uma palavra.

36 Cometeu erros de pontuação. 46 Redigiu texto com rasuras.

37 Cometeu erros de regência verbal. 47
Não  empregou  a  abreviatura  e/ou  sigla  de  maneira
apropriada.

38 Cometeu erros de regência nominal. 48
Usou exageradamente a ordem inversa, comprometendo
a clareza do texto.

39 Redigiu frase/parágrafo muito extenso. 49
Empregou  palavra  e/ou  expressão  de  maneira
inapropriada.

40 Redigiu frase/parágrafo confuso e de difícil compreensão. 50
Redigiu  texto  com  caligrafia  ruim,  comprometendo  o
entendimento da solução.

41 Usou incorretamente as iniciais maiúscula/minúscula. 51 Não colocou entre aspas palavras em idioma estrangeiro.

42 Escreveu palavra com grafia incorreta. 52 Empregou termos do jargão militar.

As observações desta ficha servirão para a avaliação dos trabalhos escritos, com base nas
Fichas Auxiliares de Correção (FAC).


