
 

RAZÕES PARA BANIMENTO DE CANAIS DE VÍDEO EM NOSSOS GRUPOS: 

 

1- Títulos sensacionalistas ou histriônicos; 

2- Desconhecimento das matérias; 

3- Apelativos; 

4- Baixa maturidade do autor; 

5- Erros de português constantes e gritantes; 

6- Suposições hipotéticas pouco fundamentadas; 

7- Julgamentos morais de personagens históricos e/ou governantes atuais; 

8- Não mencionar as fontes de consulta quando questionado; 

9- Realização de previsões; 

10-Linha editorial ideologicamente tendenciosa; 

11-Apresentar armamentos como maravilhosos, infalíveis ou miraculosamente 
decisivos; 

12-Apoiar-se em teorias da conspiração; 

13- Total desconhecimento do funcionamento da máquina governamental; 

14- Revelar ignorância no tocante ao sistema de postos, graduações e funções dos 
militares; 

15- Constante menção da possibilidade de terceira guerra mundial; 

16- Não saber (ou não querer) diferenciar a linha que separa o armamento possível da 
ficção científica inalcançável; 

17-Apelar constantemente para soluções futurísticas, de cunho pouco documentado e 
duvidosamente exequíveis; 

18- Comparações apelativas entre exércitos, tropas, armamentos ou aeronaves; 

19- Linha editorial notoriamente descompromissada com o aprendizado e a evolução 
intelectual e nossos assinantes; 

20- Análises contaminadas por preferências pessoais, paixões políticas ou orientação 
religiosa; 

21- Uso constante de “fake mils”; 

22- Insinuar, ainda que sutilmente, que poderia fazer melhor do que os militares que 
estão operando; 



23- Disseminação frequente e sem embasamento de supostas compras de armamentos 
para as forças armadas, principalmente se as mesmas posteriormente não se 
concretizarem. 

24- Uso de voz sintetizada em computador. 

Pessoal, vou explicar mais uma vez porque proibi certos sites e canais aqui.  

Não se trata do que estes veículos acertam, tem coisas boas, reconheço. Referimo-nos 
aos erros, os quais já plotamos em número além do aceitável. 

As pessoas acham que aprendem com tudo o que veem, mas fatos militares tem uma 
particularidade: são conhecidos, em sua essência, por poucos. A maior parte de 
youtubeiros e blogueiros pega as informações na internet, sem ter o crivo e a 
experiência anterior necessárias para fazer um bom julgamento de sua natureza. 

O resultado final é uma análise final distorcida ou contaminada por achismos, as quais 
acabam por entrar em choque com nossa doutrina. Em suma, já tivemos muitos 
problemas com isso, razão pela qual resolvemos proibir de uma vez nos grupos. 

Conto com a compreensão de todos. 

 


