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GUIA DE ESTUDOS DO PRIMEIRO CICLO DE DEBATES PARA MEMBROS 

DO CANAL ARTE DA GUERRA. 

 

Sejam bem vindos novos membros do canal ARTE DA GUERRA ! 

O ciclo de estudos, debates e palestras do nosso Canal visa acolher um público mais 

consciente da complexidade dos assuntos militares e que busca aprofundamento nos 

mesmos 

Via de regra, todos os nossos estudos adotarão a seguinte sistemática:  

 

1- Estabelecimento do aspecto doutrinário a ser fixado; 

2- Definição do tema (case) a ser estudado na aula para fixar a doutrina e 

3- Indicação de bibliografia e referências para padronizar o estudo. 

 

Com a finalidade de facilitar a absorção paulatina dos conhecimentos oferecidos, 

dividiremos o objeto de estudo em diversas partes. 

O tempo previsto para o 1º Ciclo é de 03 (três) debates ao vivo através de Lives exclusivas 

aos membros pelo Youtube. 

 

1-ASPECTO DOUTRINÁRIO NÚMERO 1: OS PRINCÍPIOS DA GUERRA. 

 

Os princípios da guerra são os macro fatores que mais afetam as operações militares. 

Sua definição varia de acordo com a filosofia militar de cada país. 

No Exército dos Estados Unidos e boa parte dos congêneres ocidentais, são adotados os 

nove conceitos abaixo listados: 

 

Economia de forças 

Objetivo 

Ofensiva 

Manobra 

Massa 
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Segurança 

Simplicidade 

Surpresa 

Unidade de comando 

 

Por uma questão de abrangência, o Canal ARTE DA GUERRA acrescentou os seguintes 

tópicos (adotados na doutrina militar de outros países) à consagrada lista norte-americana: 

 

Comunicações 

Cooperação /coordenação (em adição ao da Unidade de Comando) 

Engodo 

Espionagem e o Sistema de Informações 

Logística 

Manobra e flexibilidade 

Moral 

 

Nossos estudos serão, portanto, baseados nesses 16 fundamentos.  

 

2-ESTUDO DE CASO NÚMERO 1: FALKLANDS/MALVINAS 

 

Dando início ao nosso Ciclo de Debates, Estudos e Palestras, analisaremos um conflito 

muito estudado nas escolas militares e que impactou sobremaneira o continente sul-

americano, que é a Guerra das Falklands/Malvinas. 

Para tal, abrangeremos os seguintes tópicos: 

 

1-Antecedentes históricos; 

2-Invasão Argentina; 

3-Esforços diplomáticos de ambos os contendores; 

4- Análise das principais lideranças. 

5- Mobilização britânica; 

6- A logística envolvida; 

7- Esquema defensivo argentino; 
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8- Preparação da aviação argentina 

9- Combates aeronavais; 

10- Operações especiais; 

11- O desembarque britânico; 

12- A marcha para o combate britânica; 

13- Principais batalhas; 

14- Rendição argentina; 

15- Consequências; 

16- A guerra em números e 

17- Situação atual. 

 

3-SUGESTÕES DE BIBLIOGRAFIA E REFERÊNCIAS PARA O TEMA ATUAL: 

  

3.1 - http://www.falklands-malvinas.com/ 

 

3.2 - http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/04/entenda-guerra-das-malvinas.html 

 

3.3- Falkland Islands Review: Report of a Committee of Privy Counsellors 

http://fc95d419f4478b3b6e5f-

3f71d0fe2b653c4f00f32175760e96e7.r87.cf1.rackcdn.com/E415E0802DAA482297D8

89B9B43B70DE.pdf 

 

3.4 - https://en.wikipedia.org/wiki/Falklands_War 

 

3.5 - Segundos Fatais: Malvinas, O Ataque Invisível [Dublado] Documentário National 

Geographic  

https://www.youtube.com/watch?v=3JbQNEX4DUw 

 

3.6- Playlist “Guerra das Malvinas” do Canal ARTE DA GUERRA: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-R5HM8-lap84ulXTVZRGHQpCjwxP5rvN 

 

3.7- Malvinas. La trama secreta (Edición definitiva) (Spanish Edition) 

http://www.falklands-malvinas.com/
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/04/entenda-guerra-das-malvinas.html
http://fc95d419f4478b3b6e5f-3f71d0fe2b653c4f00f32175760e96e7.r87.cf1.rackcdn.com/E415E0802DAA482297D889B9B43B70DE.pdf
http://fc95d419f4478b3b6e5f-3f71d0fe2b653c4f00f32175760e96e7.r87.cf1.rackcdn.com/E415E0802DAA482297D889B9B43B70DE.pdf
http://fc95d419f4478b3b6e5f-3f71d0fe2b653c4f00f32175760e96e7.r87.cf1.rackcdn.com/E415E0802DAA482297D889B9B43B70DE.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Falklands_War
https://www.youtube.com/watch?v=3JbQNEX4DUw
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-R5HM8-lap84ulXTVZRGHQpCjwxP5rvN
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https://amzn.to/2TH4exg 

 

 

 

3.8 - Ilhas Malvinas. Guerra no Fim do Mundo https://amzn.to/2TFWoE4 

 

 

3.9 - O código das profundezas: Coragem, patriotismo e fracasso a bordo dos submarinos 

argentinos nas Malvinas https://amzn.to/2SHcJLk 

 

 

3.10 - Malvinas Foi Por Pouco: Breve História Da Guerra Das Malvinas 

https://amzn.to/2tfbQvh 

 

 

Aguardamos Vocês para juntos desfrutarmos de horas agradáveis e produtivas! 

 

                                   EQUIPE DO CANAL ARTE DA GUERRA 

https://amzn.to/2TH4exg
https://amzn.to/2TFWoE4
https://amzn.to/2SHcJLk
https://amzn.to/2tfbQvh

