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Rio de Janeiro - RJ, 16 OUT 18. 

 
1. Finalidade  

Informar sobre o Plano de Leitura para o Programa de Leitura (PL) no biênio 2019/2020. 

 

2 . Considerações iniciais  

Conforme NPGE (2011) da DESMIL, o Programa de leitura tem como objetivo principal 

estimular o gosto e o hábito pela leitura. Como objetivos subsidiários, destacam-se: 

a) Acrescentar e atualizar conhecimentos 

b) Desenvolver o hábito de pesquisa e o gosto pelo autoaperfeiçoamento 

c) Aprimorar a comunicação e a expressão oral e escrita 

d) Aperfeiçoar a capacidade de análise e interpretação 

e) Estimular a formação de bibliotecas individuais básicas 

 
3. Descrição das Fases do Programa de Leitura  
 

Haverá  2 (duas) fases: 

a) A primeira, constituída de obras que deverão ser lidas antes do início do ano 

letivo , nas áreas de política, história, geopolítica e/ou estratégia, as quais serão indicadas nos 

informativos aos respectivos cursos.  

b) A segunda fase será constituída por obras que deverão ser lidas ao longo do ano 

letivo. Tais leituras serão objeto de debates nos ciclos de leitura, bem como servirão de 

subsídio e/ou complemento aos temas escolares, podendo, ainda, ser objeto de avaliações.  

4. Execução da atividade  

a) Os CCEM e o CCEM Med realizarão 2 (dois) ciclos de leitura  no idioma português e 1 

(um) ciclo  em idioma estrangeiro. 
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b) O primeiro ciclo (1ª Fase) do CCEM 1 e 2 e o CCEM Med contemplará duas obras lidas 

antes do início do ano letivo. Uma delas será a “A corrupção da inteligência – intelectuais e 

poder no Brasil”, de autoria de Flávio Gordon, com entrega de Resenha Crítica, e a outra a ser 

escolhida na “Lista de Leitura” – Item 6” deste Informativo. 

c) O segundo ciclo (2ª Fase) será realizado com a leitura de obras também da “Lista de 

Leitura”. A obra do 2º Ciclo de Leitura deverá ser objeto de uma resenha crítica , elaborada 

por escrito, conforme modelo e diretriz do Projeto Mário Travassos (ver item 7 deste 

Informativo). 

5) Período para seleção de obras 

CURSO 

Período para Seleção de Obras  

1º Ciclo (Português)  
2º Ciclo  

(Português)  

3º Ciclo  

(Inglês/Espanhol)  

CCEM 1 17 a 23 FEV 15 a 21 ABRIL 17 a 23 JUN 

CCEM 2 17 a 23 FEV 15 a 21 ABRIL 17 a 23 JUN 

CCEM Med 17 a 23 FEV 15 a 21 ABRIL 17 a 23 JUN 

CP 17 a 23 FEV - - 
(*) será em inglês 

 

6) Lista de obras  

PRIMEIRA FASE: CAEM (leitura obrigatória anterior ao início do ano letivo) 

- A corrupção da inteligência – intelectuais e poder no Brasil. GORDON, Flávio. Editora 

Record ; e  

- Uma das obras abaixo: 

1. A ordem mundial.  KISSINGER, Henry.  

2. Geopolítica e modernidade.  MATTOS, Carlos de M. 

3. Em Busca do Poder. MCNEILL, William. 
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SEGUNDA FASE : durante o ano letivo 
 

CAEM 

1. Combinação das Armas: a guerra do século XX.  HOUSE, Jonathan M. BIBLIEX. 

2. A Fênix Islamista . NAPOLEONI, Loretta, 2014. Bertrand Brasil. 

3. Em busca da identidade: o Exército e a Política na Sociedade Brasileira . COELHO, 
Edmundo Campos. Record.  

4. Obsessões Patrióticas: origens e projetos de duas e scolas de pensamento político 
do Exército Brasileiro . Leonardo Trevisan, BIBLIEX.  

5. Estratégia: a lógica da guerra e da paz . Edward Luttwak. BIBLIEX.  

6. A utilidade da força – a arte da guerra no mundo mo derno.  SMITH, Rupert. Edições 70. 

7. A FEB pelo seu comandante . MASCARENHAS DE MORAES, J. B. BIBLIEX. 

8. O Soldado e o Estado: Teoria e Política das Relaçõe s entre Civis e Militare s. 
HUNTINGTON, Samuel P. BIBLIEx. 

9. Soldados da Pátria. História do Exército Brasileiro . 1889-1937. McCANN, Frank D. 
BIBLIEx. 

10. O Choque de Civilizações: e a Recomposição da Ordem  Mundial . HUNTINGTON, 
Samuel. Objetiva.  

11. Novas Geopolítica s. VESENTINI, José William. 

12. A construção do argumento . WESTON, Anthony. Editora Martins Fontes. 

13. A Revolução Impossível. MIR, Luis. Editora Best Seller. 

14. Sapiens.  Uma Breve História da Humanidade. HARARI, Yuval Noah. LPM. 

15. Homo Deus.  Uma Breve História do Amanhã. HARARI, Yuval Noah. LPM. 

16. Guerra . MORRIS, Ian. Casa da Palavra. 

17. Sobre a China. KISSINGER,Henry. Objetiva. 
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7) Modelo de Resenha Crítica 
 
 
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 

Considerando o pensamento crítico como a habilidade de analisar e avaliar a consistência 

de raciocínios, em especial afirmações tidas como verdadeiras pela sociedade, a resenha 

crítica mostra-se uma ferramenta da maior importância no seu desenvolvimento. É por meio 

do método científico e da pesquisa acadêmica, e sobre as bases já lançadas na confecção de 

artigos de opinião e científicos, que a DESMIL pretende desenvolvê-lo em seus cursos de 

mais alto nível. 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PREPARAÇÃO DE RESENHAS CRÍTICAS NA DESMIL  
 

a. Consolidar o desenvolvimento do pensamento crítico nos oficiais do Exército; 

b. Desenvolver a habilidade de questionar um ponto de vista de outrem com argumentação 

científica; 

c. Utilizar as ferramentas de pesquisa acadêmica; e 

d. Contribuir para o aperfeiçoamento da Doutrina Militar Terrestre por meio da metodologia 

científica. 

 

3. ORIENTAÇÕES 
 
    a. A resenha crítica será desenvolvida em obra selecionada pelo Estabelecimento de 

Ensino. 

    b. Como Fazer Resenha ABNT 

 Muitas pessoas têm dificuldade para criar uma resenha  que siga as normas da ABNT 

e não é por menos, pois há uma série de detalhes a serem observados e orientações que 

precisam ser seguidas. 

 A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – é o órgão que tem a 

responsabilidade cuidar de toda a normalização técnica no Brasil. A entidade privada, sem 

fins lucrativos, criou estas normas técnicas de forma que os trabalhos pudessem ser 

padronizados e a troca de informações fosse feita de forma mais fácil e também mais ágil. 

 A NBR – Norma Brasileira aprovada pela ABNT, que se refere às resenhas, é voltada 

para as resenhas que são escritas e impressas, não sendo aplicada às resenhas que são 

desenvolvidas e disponibilizadas no mundo virtual. 

 A resenha  tem como principal característica o fato de ser um breve texto, como se 
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fosse um resumo, mas que é feito comentando o trabalho realizado. A resenha precisa ter 

uma ótima qualidade em seu conteúdo e é preciso dominar muito bem as normas da ABNT 

para que ela fique padronizada. 

 Todo o texto da resenha deve ser feito de maneira uniforme, não podendo conter 

subdivisões e, ao início, deverá constar a referência bibliográfica da obra que está sendo 

comentada. 

 Ao final da resenha, vêm o nome, a titulação acadêmica e também o Estabelecimento 

de Ensino do resenhista. 

    c. Resenha Resumo e Resenha Crítica 
 
        1) A Resenha Resumo , como o próprio nome indica, é aquela na qual se faz um resumo 

do conteúdo, seja do livro, de um capítulo, artigo, filme, peça teatral, espetáculo, etc. Neste 

tipo de resenha, o resenhista nunca deverá fazer qualquer tipo de crítica ou sequer 

julgamentos de valor. A Resenha Resumo é apenas um informativo, pois seu objetivo é 

simplesmente o de informar. ( Não é o objetivo da resenha solicitada no PL.) 

        2) Já a Resenha Crítica  traz não só o resumo da obra, como também uma avaliação 

sobre a mesma, fazendo uma crítica e podendo oferecer ao leitor os aspectos positivos e 

negativos segundo o seu ponto de vista. A Resenha Crítica é um texto informativo, mas que 

também traz a opinião do resenhista. Na grande maioria das vezes, a resenha é feita para 

divulgar algum material cultural, seja um livro, filme, peça teatral, entre outros e quase sempre 

é veiculada através de jornais, revistas e agora também pela internet. 

 Resenha feita pela ABNT e orientações da DESMIL 
  1) Informe os dados bibliográficos a respeito da obra que está sendo resenhada. 

  2) Faça uma breve sinopse do livro resenhado em 3 a 5 parágrafos. 

         3) Faça uma análise crítica, determinando a tese do autor e os principais argumentos 

utilizados para sustentá-la, criticando-os e expressando suas opiniões, podendo fazer 

comparações com outras obras, preferencialmente de autores consagrados, ou de 

experiências vividas. Criticando cada argumento utilizado para embasar a tese, a conclusão 

torna-se uma decorrência da análise. 

 4) Faça a recomendação ou não da obra resenhada, podendo especificar se é uma 

leitura indicada para oficiais, alunos, praças ou mesmo ao público civil. 
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 5) Identifique o autor do conteúdo resenhado e lembre-se de informar as referências 

feitas. 

 6) O texto é com alinhamento justificado e não use negrito e nem espaçamento entre os 

parágrafos. 

 7) Para ser uma boa resenha, lembre-se ainda de garantir um português corretíssimo, 

ideias claras e uma boa estruturação. 

 

4. REFERÊNCIA 
 
    - Como fazer uma Resenha ABNT . Disponível em http://www.normasabnt.net/resenha-
abnt/. Acesso em 1 de dezembro de 2017 
 
5. MODELO DE RESENHA CRÍTICA  

 
 
 
 
 
 
 
a. Capa (ver Fl 8), contendo: 
 

- LOGO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO E EXPRESSÃO “PR OJETO MÁRIO 
TRAVASSOS”  

- Expressão “RESENHA CRÍTICA”  

- TÍTULO (Centralizado. Negrito. A definição do título deve corresponder, de forma 
adequada, ao conteúdo desenvolvido. Folha única). 

- NOME DO AUTOR (Centralizado. Negrito. Mesma folha e abaixo do Título).  
 

b. Introdução  (Apresentação geral do assunto). Neste momento abordar o assunto/tema; o 

problema elaborado pelo autor; e a posição do autor diante do problema. É interessante 

abordar os pontos de vista do autor, sustentação de suas ideias mediante informações 

coerentes e admissíveis contextualizadas no tempo e no espaço. (Não é necessário nominar 

esta parte do trabalho). 

c. Discussão E Análise Crítica Sobre O Assunto  (Análise sobre o texto) – Cabe aqui dar 

ênfase as ideias centrais do texto, a tese do autor, os argumentos e as ideias secundárias 

identificadas pelo leitor (resenhista) em terceira pessoa.  Momento em que a persuasão, a 

argumentação e o olhar crítico são os principais recursos utilizados. A postura crítica deve ser 

Nota: A resenha crítica necessita de uma interpretação mais aprofundada do 
texto/artigo/livro/revista. Aceita opiniões, inclui julgamentos de valor, tais como 
comparações com outras obras da mesma área do conhecimento. Pode-se entender 
também como sendo um texto que avalia de forma sintética  uma obra científica ou 
literária. 
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observada desde a primeira linha, resultando num texto em que a síntese e a voz crítica  são 

identificadas de forma moderada, respeitosa e não agressiva. Dentro de uma sequência 

lógica recomenda-se: analisar de forma crítica (Dar sua opinião baseada em ideias/teorias 

de outros autores e fazendo comparações); recomende a obra e identifique o autor (quem 

é o autor da obra que foi resenhada); e identifique-se  (No último parágrafo você escreve seu 

nome e se identifica. Evitar polêmicas e argumentações provocativas que não venham a 

contribuir para as Ciências Militares em seu escopo geral. (Não é necessário nominar esta 

parte do trabalho).  

d. Conclusão  (Parágrafo final) - A leitura da conclusão deve permitir o entendimento de todo 

o trabalho desenvolvido, em particular, de uma avaliação das ideias do autor. Deve-se atentar 

para: uma avaliação da qualidade do texto, sua coerência, validade, originalidade e alcance; e 

sua avaliação geral sobre a obra. Por fim, descrever quais as contribuições da obra para as 

Ciências Militares. (Não é necessário nominar esta parte do trabalho). 

e. Referências  (Deve-se nominar este campo citando, no mínimo, 2 autores. Seguir as 

mesmas regras de formatação do artigo científico). 
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Resenha Crítica 

 

 

Em busca da Identidade: o Exército e a Política na Sociedade Brasileira.  
 

 
 
 

Maj FULANO DE TAL  
(Opinião de inteira responsabilidade do autor)  

 
 
 
 
 

 
                                                                           2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguir as normas prescritas para apresentação de trabalhos acadêmicos em ABNT. A resenha 
crítica deve apresentar um número de páginas variado, de 3 a 5 páginas.  
 

Projeto Mário Travassos  
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ORIGINAL ASSINADO E ARQUIVADO NA SCG 
 

 
 

MARCO AURÉLIO BALDASSARRI – Cel  
Chefe da SCG/ ECEME  

 
 

“BRASIL NO HAITI, UM CASO DE SUCESSO (2004 - 2017)”  


