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H á trinta anos que você se 
cala, por comodismo ou in-
diferença. A nossa história 
não vem trazendo glória, 

mas você não se importa. Erros, 
cretinices, incompetências, corrup-
ção, tudo pago com o dinheiro de 
seu imposto, e você parado.

NEM PENSE 
EM COLOCAR 
ESSA CARGA 
NOS OMBROS 

DOS MILITARES

Antes não era assim. Você paga-
va pela hidroelétrica e ela era cons-
truída. Várias! Você pagava pela re-
finaria e ela era construída. Várias!

Polos petroquímicos, portos, es-
tradas, tudo voltava pronto para 
você, em retorno ao seu imposto, 
ao seu dinheiro. Agora não é assim.

Hoje você paga sem retorno, 
sem competência nem seriedade 
com o seu dinheiro. Mas foi você 
quem construiu essa coisa. Foi seu 
voto que gerou o Governo. Foi seu 
voto que gerou o Congresso. Foi o 
Congresso que você votou que 
aprovou os ministros do Supremo.

Está reclamando de que? Está 
esperando o que?

O problema é seu, cidadão.
Embora seja você quem paga 

pela festa, nem respeito se tem a 
você, “odiosa elite branca”! Eis o 
seu retorno. Nenhuma hidroelétri-
ca, nenhuma siderúrgica, nenhuma 
estrada, apenas conversa, promes-
sa, e a consciência de uma realida-
de corrupta. 

Acabou-se o tempo em que se 
chamava pelo socorro do Batman, 
ou de outro super-herói qualquer.

O problema agora é seu, cidadão.
Ou você age, ou sucumbe.
Boa sorte.

 Osmar boavista da cunha junior  
Capitão-de-Fragata (Ref-IM) 

Diretor Cultural
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EvENTOS E
COMEMORAçõES
DO CLuBE NAvAL

EvENTOS E
COMEMORAçõES
DO CLuBE NAvAL

• dia 12 de janeiro, em um almoço histórico, no salão verde 
da sede social do clube naval, foi comemorado o centenário do 
sócio benemérito e decano dos hidrógrafos, vice-almirante (ref) 
hélio leoncio martins, acontecimento inusitado em nosso clube.  

a marcante contribuição para a estruturação e consolida-
ção da moderna hidrografia brasileira, distinguiu o almirante 
hélio leoncio com o prêmio mérito hidrográfico, distinção 
raramente concedida a profissionais da hidrografia. além da 
profícua carreira como oficial hidrógrafo, é importante res-
saltar a sua participação na segunda guerra mundial, quan-
do comandou o caça-submarino juruena. 

Foi o primeiro comandante do centro de adestramento  

almirante marques de leão (caaml) e o primeiro comandan-
te do navio-aeródromo ligeiro minas gerais. 

o almirante hélio leôncio é um historiador consagrado, 
conferencista e intelectual brilhante, com diversas obras e ar-
tigos publicados em revistas militares e de instituições históri-
cas. É membro titular do instituto histórico e geográfico bra-
sileiro, do instituto de geografia e história militar do brasil e 
da academia da história militar terrestre do brasil.

estiveram presentes no evento o presidente do clube, vice- 
almirante (ref-Fn) paulo Frederico soriano dobbin, ex-presi-
dentes, membros dos conselhos diretor e Fiscal e a família do 
aniversariante.

ANTOlOgIA DO clUbe NAvAl 2014 • dia 26 de fevereiro de 2014, o depar-
tamento cultural do clube naval, por intermédio do círculo literário, realizou o lançamen-
to da antologia do clube naval – 2014, no salão dos conselheiros, 4º andar da sede  

social. o encontro teve a presença de 
poetas, escritores, amigos e sócios do 
clube, que aproveitaram a agradável 
tarde para declamar suas poesias, divul-
gar seus textos, além da confraterniza-
ção em ambiente alegre e descontraído.

• dia 21 de  janeiro, no  tradicional e centenário salão 
dos conselheiros no 4º andar da sede social, foi realizada 
a sessão especial de desagravo ao relatório da comissão 
nacional da verdade. 

o presidente do clube naval, valte (ref-Fn) paulo Fre-
derico soriano dobbin, após iniciar formalmente a sessão, 
que contou com as ilustres presenças do almirante-de-es-
quadra (ref) alfredo Karam, ex-ministro da marinha; os 
presidentes dos clubes militar e da aeronáutica, general 
de divisão gilberto rodrigues pimentel e major brigadeiro 
do ar, marcus vinícius pinto costa, ex-presidentes do clu-
be, membros dos conselhos diretor e Fiscal e da diretoria 
do clube, além de grande quantidade de sócios e familia-
res, convidou o conselheiro, vice-almirante (ref) rui da 
Fonseca elia, para fazer uma introdução à palestra.  

o alte elia mencionou a inclusão injusta, no relatório da 
cnv, dos nomes de três ex-presidentes do clube naval, os 
almirantes alfredo Karam, álvaro de resende rocha e ma-
ximiano eduardo da silva Fonseca, esses dois já falecidos, 
e de outros ex-ministros da marinha, além dos nomes do 
brigadeiro eduardo gomes, patrono da Força aérea brasi-
leira e do marechal castello branco, presidente de 1964 a 
1967 e herói da Feb. 

logo a seguir, o professor de filosofia da uFrgs, denis ler-
rer rosenfield, articulista dos jornais o estado de são paulo, o 
globo e diário do comércio, autor de livros e de artigos aca-
dêmicos publicados em português, francês e espanhol, e co-
fundador do instituto millenium, deu início à palestra.                            

o conferencista criticou a forma parcial como foi composta 
a comissão, e o relatório final produzido por ela. também de-
fendeu os militares das três armas, das agressões morais, e 
acusou a falta de compromisso com a verdade na apuração 
dos acontecimentos durante o governo militar de 1964 a 
1985. ao término, o professor denis rosenfield respondeu à 
diversas perguntas, sendo aplaudido e homenageado pelo 
presidente do clube naval, que lhe presenteou com uma pla-
ca comemorativa e um diploma.

sessãO esPecIAl De DesAgRAvO AO RelATóRIO DA cOMIssãO NAcIONAl DA veRDADe (cNv) ceNTeNáRIO DO vIce-AlMIRANTe hÉlIO leONcIO MARTINs
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 BASE INDuSTRIAL DE 

DEFESA
bReve hIsTóRIcO

P
ropõe-se, inicialmente, uma 
breve revisão da história recen-
te da indústria de defesa, para 
ajudar no entendimento desses 
novos tempos.

Alguns especialistas2 enten-
dem que a indústria de defesa dos países 
mais desenvolvidos viveu, nos últimos dois 
séculos, três períodos distintos e está, no 
momento, procurando se adaptar a um 
quarto período.

No primeiro período, que durou até o 
princípio da 2ª GM, o setor era composto 
principalmente por arsenais e estaleiros go-
vernamentais, suplementado por empresas 
civis apenas em épocas de conflito.

O segundo período começou com a 
mobilização para a 2ª GM. Governos em 
luta criaram agências responsáveis por re-
crutar para o esforço de guerra os maiores 
empreendimentos industriais, especialmente 
aqueles ligados às indústrias mecânica, quí-
mica e automobilística. Os gastos com defesa 

dispararam para até cerca de 50% do PIB 
de alguns países, e a indústria de defesa se 
tornou a maior do mundo.

Um lento processo de desmobilização 
da indústria de defesa foi iniciado ao fim 
da guerra, logo revertido com a chegada da 
Guerra Fria. Os conglomerados industriais 
mantiveram ativas suas divisões de defesa 
e, nos anos seguintes, foram acompanhados 
por várias outras companhias3. Suportadas 
financeiramente pelo Pentágono e beneficia-
das com encomendas plurianuais, criaram 
inúmeras tecnologias e as fizeram circular 
pelos diversos mercados, gerando produtos 
para uso generalizado da população. Como 
exemplo, os navegadores GPS e a Internet, 
inovações financiadas pelos militares. 

O terceiro período começou com o térmi-
no da Guerra Fria, quando a queda do Muro 
de Berlin, a dissolução do Pacto de Varsóvia 
e o fim da União Soviética contribuíram para 
o rápido declínio dos gastos militares. Líderes 
industriais foram alertados para a inexorável 
redução do orçamento militar, e incentiva-
dos a se prepararem para tempos difíceis 
através de parcerias e fusões. A indústria 
de defesa passou de diversificados con-
glomerados, que podiam sugar tecnologia 
de vários reservatórios comerciais, para 
um pequeno grupo de companhias focado 
exclusivamente em defesa.

 NOvOS 
TEMPOS E 
CAMINHOS

Marcílio Boavista da cunha*

Notícias vêm sendo publicadas 
na mídia internacional sobre 
contenção nos orçamentos de 
defesa. Outras abordam o  
aumento dos recursos aplicados 
em pesquisa e desenvolvimento 
pelas grandes empresas  
comerciais, a qualidade de seus 
produtos e a internacionalização 
da tecnologia.
Este artigo comenta algumas 
dessas notícias e conclui pela 
chegada de novos tempos.  
Trazem, tanto para formuladores 
de políticas públicas quanto  
para militares, gestores,  
engenheiros e empresários  
da Base Industrial de Defesa 
brasileira (BID)1, a oportunidade 
de escolher melhores caminhos.

As empresas privadas com interesses 
comerciais, com pequenas exceções, se 
afastaram da indústria de defesa, vendendo 
suas operações na área. Ao mesmo tempo, 
o novo conjunto de firmas ligadas exclusiva-
mente à área de defesa começou a adquirir 
companhias menores, reduzindo o número 
de empresas no setor.

O quarto período se caracteriza pelas 
incertezas orçamentárias, pela superiori-
dade tecnológica das empresas privadas, 
comerciais, e pela internacionalização da 
tecnologia. Aponta a inversão na direção 
do fluxo das novas tecnologias – antes, 
a área da defesa exportava tecnologias 
de ponta para as áreas civis e comerciais; 
hoje, começa a importar.

INceRTezAs ORçAMeNTáRIAs
As estatísticas mostram que os gastos 

mundiais com defesa, depois de forte queda 
na década de 1990, voltaram a crescer após 
os ataques terroristas de 2001, de volta a 
níveis típicos da Guerra Fria. Novas notícias 
dão conta, no entanto, que nos últimos três 
anos esses gastos decresceram tanto na 
América do Norte quanto na Europa e na 
Oceania. Ao mesmo tempo, aumentaram 
em países de outras regiões, como na China 
e na Arábia Saudita. Esses gastos mundiais, 
embora ainda elevados, vêm caindo em 
termos absolutos desde 2010.4
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O orçamento da defesa no Brasil, o 
que mais influi no fortalecimento da BID, 
também tem oscilado nesses últimos anos, 
sempre em níveis inferiores ao desejado. 
É o 12º do mundo em valores absolutos, 
segundo o SIPRI, mas inclui pagamento de 
pessoal (ativos, na reserva, reformados e 
pensionistas) e encargos sociais diversos. Em 
situações normais, não há previsão de au-
mento significativo do orçamento brasileiro 
de defesa nos próximos anos5.

Os orçamentos nacionais impactam 
diretamente na indústria de defesa e pouco 
influem na atuação das grandes empresas 
comerciais. Quanto a investimentos em 
tecnologia e inovação, as companhias de 
defesa de todos os países vêm, há algum 
tempo, cedendo terreno para as grandes 
companhias voltadas para o mercado civil. 
Por exemplo, os gastos com P&D de grandes 
empresas de defesa recuaram, nos últimos 
dez anos, de 3,5% para 2% das vendas, de 
acordo com auditorias publicadas. As com-
panhias comerciais líderes do mercado, em 
contraste, investiram em P&D cerca de 8% 
de suas significativamente maiores receitas.

Uma situação inédita para a sociedade 
é a constatação de que a receita anual das 
maiores empresas internacionais supera, já 
há algum tempo, o orçamento público da 
grande maioria dos países6.

Notícias dão conta de que, em 2014, 
houve redução nos recursos de P&D desti-
nados às áreas de defesa e aeroespacial. Por 
outro lado, confirmam razoável aumento nas 
áreas de energia e de ciências da vida, e sig-
nificativo aumento nas áreas de tecnologia 
da informação e de materiais avançados7. 
A geração de tecnologia comercial, de apli-
cação civil, deu um salto à frente da obtida 
para a defesa em importantes áreas, como: 
impressão em 3-D, computação em nuvem, 
segurança cibernética, nanotecnologia e 
robótica. Manter o passo com as inovações 
comerciais será difícil, talvez impossível.

INvesTIMeNTOs e 
PRODUTOs cOMeRcIAIs

Artigos publicados recentemente co-
mentam que grandes empresas comerciais 
estão aplicando, no desenvolvimento de 
tecnologias de ponta, parte do grande lucro 
por elas acumulado. Para cortar caminhos, 
tendem a adquirir empresas especializadas 
nessas tecnologias. Confirmando essa ten-
dência, a Google, uma empresa gigante da 
Internet, anunciou a aquisição da Boston 

Dynamics, importante companhia de en-
genharia e robótica.

A companhia adquirida pela Google 
criava robôs de grande valor para as ati-
vidades militares8. De acordo com o New 
York Times, esta é a oitava aquisição da 
Google no segmento de dispositivos autô-
nomos. Especula-se que ela se prepara para 
transformar os robôs militares em uma nova 
geração de dispositivos capazes de executar 
qualquer tarefa, desde realizar atividades 
domésticas, trabalhar em um depósito e 
fazer entrega de mercadorias, até cuidar 
de doentes e de pessoas idosas9.

Importante é a declaração posterior da 
Google, se comprometendo a honrar os 
contratos já assinados na área da defesa. 
No entanto, a empresa deu a entender que 
não teria interesse em buscar novos negócios 
com os militares10.

Isso significa, em termos práticos, que os 
militares estão perdendo sua fonte e sua lide-
rança no emergente campo da robótica. Essa 
tecnologia, no passado, esteve praticamente 
sob seu total domínio. Outras tecnologias 
importantes para a defesa podem seguir o 
mesmo caminho. Alerta, também, para o fato 
novo de que as empresas comerciais tendem 
a dispensar novos negócios na área da 
defesa; os militares, por outro lado, devem 
reconhecer que precisam de mais e melhor 
relacionamento com essas companhias.

Outros artigos comentam sobre a 
crescente qualidade e confiabilidade dos 
produtos comerciais. Consta, por exemplo, 
que soldados já usam celulares para colher 
informações em tempo real, confirmar sua 
posição geográfica, planejar ações com seus 

companheiros de farda, prover atendimento 
médico com recursos de telemedicina, po-
dendo, até mesmo, enviar mensagens para 
intimidar seus inimigos11. 

Os celulares são leves, versáteis, bem 
conhecidos, fáceis de operar, confiáveis, 
e permitem acesso a inúmeros recursos e 
aplicativos, o que garante sua aceitação en-
tre os soldados. Exércitos estão conduzindo 
projetos12 para permitir o uso de celulares 
em campanhas, integrando-os às redes 
operacionais de comunicação e controle, e 
preenchendo os vazios de sinal da infraes-
trutura comercial. Há ainda desafios a serem 
vencidos quanto à troca de dados entre paí-
ses aliados e a segurança das comunicações, 
esta crítica contra adversários sofisticados 
capazes de interceptar, localizar, monitorar 
e aplicar contramedidas às transmissões.

INTeRNAcIONAlIzAçãO  
DA TecNOlOgIA

É notável o número crescente de inova-
ções tecnológicas incorporadas a produtos 
e aplicações comerciais. As grandes compa-
nhias investem onde as novas tecnologias 
aparecem, em qualquer lugar do mundo, 
criam inovações e, com seus interesses co-
merciais, as aplicam onde são necessárias 
e podem render bons resultados. Dessa 
forma, a tecnologia se torna global. O ce-
lular, por exemplo, contém contribuições 
tecnológicas vindas de uma rede mundial 
de fornecedores.

Na área militar, embora por processos 
e motivações diferentes, o resultado está 
sendo o mesmo: a internacionalização da 
tecnologia. Os novos sistemas de armas 

estão se tornando globais, e devem sua 
existência à contribuição internacional.

O KC-39013 é um bom exemplo. Tra-
ta-se de uma aeronave para transporte 
tático/logístico e reabastecimento em voo 
desenvolvida, sob a liderança da Embraer, 
para atender aos requisitos operacionais da 
FAB, que cogita usá-la em substituição ao 
C-130 Hercules. Vários países participam 
de alguma forma desse empreendimento, 
como Argentina, Chile, Colômbia, Portugal, 
Estados Unidos, Reino Unido, República 
Tcheca, Alemanha e Japão14.

Outro exemplo é o F-35,15 aeronave de 
combate capaz de voar a velocidades super-
sônicas. Ele está sendo desenvolvido sob a 
liderança da Lockheed Martin para substituir 
aeronaves em uso pelas Forças Armadas dos 
EUA e do Reino Unido.16 Certamente, será 
incorporada às Forças Armadas dos países 
que participam de seu desenvolvimento. Há 
três níveis de participação, em função do em-
penho financeiro, da quantidade e da quali-
dade do envolvimento tecnológico de cada 
país participante. O Reino Unido é o único 
parceiro dos EUA colocado no nível 1; Itália e 
Holanda são parceiros de nível 2; e Canada, 
Turquia, Austrália, Noruega e Dinamarca 
são parceiros de nível 3. Adicionalmente, 
Israel e Singapura foram recentemente 
admitidos no esforço de desenvolvimento 
e demonstração da aeronave.

NOvOs TeMPOs e cAMINhOs  
PARA A bID

Podemos, agora, direcionar essas no-
tícias e comentários para a BID. Não há 
necessidade de discutir sua importância, 
já que documentos nacionais de alto nível 

estabelecem, como objetivos, sua reestrutu-
ração e seu fortalecimento.17 Devemos, no 
entanto, discutir como orientar a Base para 
que esses objetivos sejam atingidos, o que 
será concentrado em cinco pontos.

1º – A comparação da evolução da BID 
com a da indústria de defesa mundial mostra 
que ela não vivenciou os mesmos períodos.18 

Pelo menos não tão clara e distintamente. 
Temos história e características diferentes.

Ainda experimentamos situações típicas 
do primeiro período, já que preservamos fá-
bricas, arsenais e estaleiros governamentais. 
Não passamos pela extensa mobilização 
correspondente ao segundo período, com 
enormes investimentos governamentais  
criadores de estrutura e tecnologia de 
ponta no setor de defesa. Temos, no en-
tanto, alguma experiência com relação ao 
terceiro período, de orçamentos reduzidos, 
de formação de grandes conglomera-
dos, de fusões e de perda de pequenas  
e médias empresas.

Ao pensar no futuro próximo, acredita-
mos que a BID deve se orientar diretamente 
para o quarto período. Não antecipamos 
grandes dificuldades, já que os empresários 
brasileiros sabem, de longa data, da ne-
cessidade de obter tecnologia por meio de 
parceria com empresas de países amigos e 
aliados. Reconhecem, também, a crescente 
superioridade financeira e tecnológica 
das grandes companhias comerciais que 
operam em âmbito mundial. E conhecem, 
como poucos, a dificuldade de conviver com 
orçamentos de defesa incertos.

2º – As grandes companhias comerciais 
privadas atendem a clientes numerosos, com 
exigências práticas, e tendem, em geral, a 

se desinteressar por contratos na área da 
defesa. Consideram desnecessárias e intimi-
dantes as exigências impostas nos processos 
licitatórios militares.

Alguns desenvolvedores de sistemas 
e de softwares recusam trabalhar com 
defesa por temerem perder os direitos 
de propriedade intelectual sobre seus 
próprios produtos. Normas de auditoria 
e supervisão costumam exigir que as 
companhias criem custosos sistemas de 
contabilidade, acima dos que precisam 
para dar conta de seus negócios comerciais.

As empresas da BID, por outro lado, 
são as que se envolvem com os problemas 
da defesa, conhecem suas necessidades 
e se interessam em buscar soluções que 
atendam aos requisitos militares. São e 
serão sempre importantes para as Forças 
Armadas brasileiras. Isso precisa ser bem 
compreendido por todos nós.

3º – Uma necessidade de defesa é 
atendida, em geral: por itens de combate, 
como sensores, armas e munições; por pla-
taformas, como navios, aeronaves e carros 
de combate; e por complexos sistemas de 
defesa, como os de detecção, de comunica-
ções e de comando e controle.

Sobre esses itens, plataformas e sistemas, 
o País precisa conquistar autonomia tecnoló-
gica e industrial. Eles devem ser projetados, 
construídos e mantidos pela BID, possivel-
mente com o apoio de parceiros internacio-
nais. É onde devemos concentrar nossas EED 
– Empresas Estratégicas de Defesa.

4º – No mundo globalizado de hoje, 
não é mais necessário aprofundar a verti-
calização industrial. As partes componentes 
podem ser obtidas de fontes privadas
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Notas
1 A Base Industrial de Defesa (BID) é 

definida, em nosso País, como o conjunto das 
empresas e instituições, privadas ou públicas, 
inclusive sociedades de economia mista e 
organizações militares, que participam de uma 
ou mais etapas de pesquisa, desenvolvimento, 
produção, distribuição e manutenção de pro-
dutos de defesa.

2  Como Lynn, William J. III, em “The End of 
the Military-Industrial Complex”, publicado em 
“Foreign Affairs”, Nov/Dec 2014.

3 Como a Boeing, a General Motors, a 
AT&T, a General Electric e a IBM.

4 Stockholm International Peace Research 
Institute – SIPRI, “Brasil é o 12º orçamento 
defesa”, disponível em www.defesanet.com.
br/defesa.

5 Ver discurso de posse do novo Ministro da 
Fazenda, em 5/1/2015, disponível em oglobo.
globo.com/economia.

6 “As 25 maiores empresas do mundo”, 
disponível em investorcp.com/as-25-maiores
-empresas-do-mundo-segundo-a-fortune. 

7 “2014 Global R&D Funding Forecast”, dis-
ponível em www.battelle.org/docs/tpp/2014_
global_rd_funding_forecast.pdf.

8  Como o Atlas, com movimento e equi-
líbrio muito parecidos com os dos humanos, 
o “Wild Cat” e o “Big Dog”, que conseguem 

reproduzir o comportamento desses animais 
e acompanhar soldados em áreas de conflito, 
e o “Cheetah”, robô veloz que corre a mais 
de 46 Km/h.

9 What is Boston Dynamics and why does 
Google want robots?”, disponível em http://
www.theguardian.com/technology/2013/
dec/17/google-boston-dynamics-robots-atlas-
bigdog-cheetah.

10 0 “Google Compra Fabricante de Robôs 
Boston Dynamics”, disponível em g1.glo-
bo.com/tecnologia/noticia/2013/12/google 
compra-fabricante-de-robos-boston-dynamics.
html.

11 “Army Makes Battlefield Cellular Networks 
Whole”, disponível em www.afcea.org/conten-
t/?q=node/11247.

12 Como o MACE – “Multi-Access Cellular 
Extension”, do Exército dos EUA.

13 “Embraer KC-390”, disponível em pt.wi-
kipedia.org/wiki/Embraer_KC-390. 

14 “Entrevista com Paulo Gastão, diretor 
do programa KC-390”, disponível em www.
defesanet.com.br/kc390.

15 “F-35 – Joint Strike Fighter” e “F-35 
Lightning II”, disponível em pt.wikipedia.org/
wiki/F-35_Lightning_II.

16 As aeronaves A-10 Thunderbolt II e F-16 

*Vice-Almirante (Ref-EN)

Fighting Falcon, da Força Aérea dos Estados 
Unidos, F/A-18 Hornet, da Marinha dos Estados 
Unidos, AV-8B Harrier II e F/A-18 Hornet, do 
Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, 
e Harrier/Sea Harrier GR.5/7/9, da Força Aérea 
e da Marinha do Reino Unido.

17 Como a Política Nacional de Defesa - 
PND, a Estratégia Nacional de Defesa – END, 
o Livro Branco de Defesa Nacional – LBDN, a 
Política Nacional da Indústria de Defesa – PNID 
e o Plano Brasil Maior – PBM.

18 Ver, por exemplo, Cunha, Marcílio B, 
“A Indústria Brasileira de Material de Defesa”, 
publicada pela Revista do Clube Naval, em 
2004, e pela Associação Brasileira das Indústrias 
de Materiais de Defesa e Segurança, em 2010. 

19 Os Projetos Estratégicos da Marinha 
são: Programa Nuclear da Marinha; Constru-
ção do Núcleo do Poder Naval; Sistema de 
Gerenciamento da Amazônia Azul; Implantação 
da 2ª Esquadra e da 2ª Força de Fuzileiros da 
Esquadra nas regiões Norte e Nordeste; Segu-
rança da Navegação; Obtenção da Capacidade 
Operacional Plena; e “Pessoal – Nosso Maior 
Patrimônio”.

20 Canuto O., Fleischaker C. e Schellekens 
P., em “The Curious Case of Brazil’s Closedness 
to Trade”, de 11/01/2015, disponível em www.
voxeu.org/article/brazil-s-closedness-trad.

detentoras de tecnologia no mercado in-
ternacional, muitas vezes com vantagens. 
Exceto, é claro, aquelas “poucas” conside-
radas críticas ou estratégicas.

São subsistemas, equipamentos, aces-
sórios, módulos, softwares, componentes 
e materiais também utilizados em sistemas 
de aplicação civil, geralmente de fácil ob-
tenção e substituição. Essa consideração é 
útil para a gestão dos projetos estratégicos 
da Marinha19, do Exército e da Força Aérea. 

5º – Segundo analistas do Banco Mun-
dial20, o Brasil é um dos países mais fechados 

ao comércio internacional. Chegaram a essa 
conclusão pela comparação entre o volume 
de importações e exportações e o produto 
interno bruto de diversos países. Não há do 
que se orgulhar dessa situação; podemos e 
devemos modificá-la.

Ainda há receio de alguns setores e de 
algumas autoridades quanto à busca de itens 
no mercado internacional e à globalização. 
Temem, com prudência e fortes argumentos, 
que ela tire empregos de nacionais, amplie 
a dependência tecnológica e comprometa 
o controle de tecnologias críticas de defesa. 
Reconhecem, no entanto, por experiência 

própria, que o foco exclusivo em recursos 
nacionais pode resultar em tecnologias 
menos avançadas e custos mais elevados.

Não resta dúvida, entretanto, que vive-
mos em novos tempos! Se conseguirmos 
bem defender os interesses nacionais, uma 
indústria de defesa com atuação global po-
derá alcançar marcante sucesso, dividindo 
custos de desenvolvimento de sistemas de 
armas e conquistando novos mercados. Pode 
se tornar grande e forte e dar, ao País, acesso 
mais rápido e seguro às tecnologias de ponta 
necessárias à sua defesa. n

EConoMIa

I
nicialmente cabe ressaltar que, pelo 
próprio nome, “imposto” não é um 
valor que os cidadãos pagam volun-
tariamente, independente do seu 
montante e da situação financeira de 
cada um. Tanto assim é, que desde que 

a humanidade se organizou em vilas, cida-
des ou estados, foram criados os impostos 
e taxas, e em paralelo, implantados os mais 
diversos métodos de arrecadação (usando 
até de violência), dentre os quais se desta-
cam os chamados “coletores de pagamentos 
ao governo, senhor feudal ou outros a quem 
as pessoas eram subordinadas”.

 É daqueles coletores, em alguns casos 
malvistos pela população que  se origina-
ram os funcionários responsáveis pela Re-
ceita Pública, os hoje chamados Auditores 
Fiscais no nosso país. 

Ora, trabalhando os Auditores Fiscais para 
os Governos, é de se esperar que sua atuação 
seja no sentido de atender às necessidades 
do “patrão”, muitas vezes discordando das 
alterações de valores e/ou percentuais que 
penalizam os cidadãos, mas, tendo por dever 

quem paga o 
ajuste das contas do

GOvERNO 
FEDERAL?

antônio tângari Filho*

O propósito deste trabalho é procurar expor  
aos leitores a visão do autor com relação às 
recentes medidas governamentais envolvendo 
impostos, e pagamentos de direitos trabalhistas 
para equilíbrio financeiro das Contas Públicas 
Federais, que foram enviadas ao Congresso  
Nacional por Medidas Provisórias.

de ofício que cumprir o que for determinado.
Assim, nós podemos ter a certeza de 

que medidas para equilibrar o Orçamento 
Público, propostas implantadas pelos res-
ponsáveis pelas finanças governamentais, 
visarão em sua maioria o aumento da arreca-
dação. São raros os exemplos de contenções 
drásticas dos custos, a maioria das vezes, em 
razão de grandes calamidades ou de guerras, 
sejam essas de defesa ou de conquista.

A História nos mostra exemplos de 
revoltas dos cidadãos ou de setores espe-
cíficos contra o aumento de impostos ou 
taxas, como por exemplo, a “derrama sobre 
o ouro” em Minas Gerais, que deu início 
aos movimentos separatistas de Portugal, 
e a luta pela independência dos Estados 
Unidos do domínio da Inglaterra, originada 
pela “taxação excessiva do chá”.

Aqui no Brasil atual, sempre que há uma 
necessidade de compatibilizar os gastos 
com as receitas, a opção é pelo aumento 
da arrecadação, cabendo a nós somente 
nos conformarmos com as medidas gover-
namentais, já que são efetivadas ao amparo 

da legislação vigente e aprovadas pelo 
Congresso Nacional.

Esse conformismo fica mais difícil quan-
do presenciamos cada vez mais a divulgação 
de “malfeitos” que estão sendo investigados 
pela Polícia Federal e pela Justiça, abalando 
terrivelmente a empresa que é um orgulho 
para nós, brasileiros: a Petrobras. Toda essa 
dinheirama que está sendo denunciada 
como estando no exterior, por certo preju-
dicou as finanças públicas federais, pois a 
empresa é de maioria do Governo Federal 
e muitas obras são financiadas pelo BNDES.

Bobo é o povo que come a casca quando  
o político come o ovo, dizia minha querida 
e saudosa mãe, dona Luzia!

Onde os técnicos em finanças públicas 
atuam para aumentar a receita?

Segundo declarou o atual Ministro da Fa-
zenda, o objetivo é conseguir um acréscimo 
da ordem de 20,6 bilhões de reais em 2015.

O elenco de impostos, taxas e as cha-
madas contribuições (são 92 na área Federal 
segundo divulga o Portal Tributário), podem 
ser grupados em dois tipos:

• os que alavancam receitas mediante 
pequenos aumentos nas alíquotas (per-
centuais), por serem de aplicação geral no 
universo de pagadores, eufemisticamente 
chamados de “contribuintes”, e

• os que apesar do potencial de aumen-
tar a arrecadação estão sujeitos a causar 
resultados negativos nas metas de investi-
mento público e privado.

Concluímos então que é mais eficaz, 
sob a ótica governamental, aumentar as 
alíquotas dos impostos que têm grande peso 
específico na receita, do que os que repre-
sentam pouco acréscimo na Arrecadação.

Os que favorecem a arrecadação compre-
endem o Imposto sobre Produtos Industriali-
zados (IPI), o Imposto de Renda de Pessoas 
Físicas (IRPF), o Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF)  e a Contribuição para Inter-
venção no Domínio Econômico (CIDE). 

O IPI é um imposto de percentuais dife-
rentes de acordo com os tipos de produtos em 
que incide, assim, é bastante complexo mexer 
em todas as alíquotas para obter-se um ganho 
substancial nas receitas públicas, ainda mais 
se considerarmos as políticas de redução, para 
incentivo às indústrias, como a automobilística 
e a linha branca (geladeiras, fogões e outros 
eletrodomésticos). Dessa forma seu aumento 
é descartado, por se enquadrar no segundo 
grupo acima citado, assim como os Impostos 
sobre importações e sobre exportações.
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Classes Percentual Total
A e B 10,21% 19,4 milhões

C (média) 47,89% 91milhões

D 22,63% 43 milhões

E 15,74% 29,9 milhões

  3,53% 6,7 milhões 

 Total: 190 milhões

*Capitão-de-Corveta (Ref-IM)  
Economista

anterior propiciava irregularidades no paga-
mento. Ora, segundo amplamente divulgado 
na imprensa, essas “distorções” eram de co-
nhecimento do Governo Federal (lembrando 
que o atual Ministro do Planejamento foi 
Secretário Executivo do Ministério da Fazenda 
no mandato anterior). Somente foram pro-
postas “correções”, quando o caixa apertou!

Uma pergunta que cabe ser feita é: medi-
das corretivas serão propostas na concessão 
de Bolsa Família? 

São conhecidas irregularidades ampla-
mente divulgadas, como o uso indevido dos 
cartões, e o incidente ocorrido nas agências 
da CEF, quando milhares de beneficiados, 
alguns bem-vestidos e articulados, mais 
parecendo “classe média”, foram mostrados 
pela mídia, ao protestarem contra um boato 
sobre o futuro do programa Bolsa Família. Há 
ainda o fato de que muitos chefes de famílias, 
homens ou mulheres, estão preferindo traba-
lhar na informalidade, temendo perder esse 
direito se trabalharem com carteira assinada 
(alguns até com receitas bem superiores às 
dos assalariados e sem pagamento de IRPF).

 Até um vereador esteve cadastrado 
para receber, e, descoberto, foi cancelado 
o seu “direito”!

Sendo uma medida de amplo alcance 
social e de valor incomensurável em época 
de eleições, até aqui não se tem conheci-
mento de medidas rigorosas para apurar 
diuturnamente essas distorções, estancando 
uma possível sangria dos recursos. Isto sem 
falar que o programa Bolsa Família, não tem 
formas, instrumentos de saída, apesar de 
insistentemente solicitado pela sociedade. 

A conveniência pessoal de continuar 
o seu recebimento pelos beneficiados é 
perpetuada. Jocosamente surgem comentá-
rios de que já há uma segunda geração de 
beneficiários em muitas famílias brasileiras!

Finalizando, caríssimo leitor, minha es-
perança é de que ao terminar a leitura deste 

ensaio, não tão profundo quanto deveria ter 
sido, você já tenha a resposta para a pergun-
ta formulada de forma provocativa no seu 
título: “Quem paga o ajuste das Contas do 
Governo Federal?” n

Fontes de referência: os dados obtidos 
na Wikipédia tiveram os portais, blogs e sites 
mencionados no texto.

A CIDE, cuja cobrança havia sido sus-
pensa, foi restabelecida no conjunto de 
medidas propostas pelo Poder Executivo. 
Por atuar sobre os combustíveis (R$0,22 por 
litro de gasolina e R$0,10 por litro de diesel) 
tem amplo espectro de incidência e grande 
ganho de arrecadação. No entanto, penaliza 
os cidadãos que usem transportes públicos 
ou particulares, além do transporte de cargas, 
que no Brasil é feito basicamente por estradas. 
Por esse motivo, na primeira hora já atinge o 
bolso de todos os brasileiros, por encarecer 
o transporte de pessoas e materiais. Pior, 
em um segundo momento pode ter efeitos 
desastrosos no controle da inflação. Como é 
amplamente reconhecido, o aumento dos ín-
dices inflacionários onera a grande massa de 
assalariados, seja de que nível for, deixando 
imunes somente o grupo em que se enqua-
dram os que têm recursos para aplicação no 
exterior ou em fundos de investimento que 
superem as perdas inflacionárias. 

A cobrança da CIDE faz o Governo Fede-
ral prever a receita de 2,2 bilhões de reais, 
conforme o portal WWW.economia.ig.br.

Quanto ao IOF, que passou de 1,5% para 
3,0% sobre as operações de financiamento 
em 2015, também haverá considerável ganho 
de arrecadação, pois há alguns anos o Gover-
no vem estimulando o crédito, inclusive os 
empréstimos consignados (com desconto na 
folha de pagamento). Como há um endivida-
mento bastante grande, é de se esperar que 
deverão ser renovados muitos empréstimos, 
além da gama de financiamentos de bens 
de consumo disponíveis no mercado e o 
parcelamento das faturas de cartão de crédito.

O Governo Federal espera um acréscimo 
de 7,38 bilhões de reais nas receitas com o IOF 
em 2015 (vide portal www.colégioweb.com.br).

O Imposto de Renda sobre Pessoas Fí-
sicas é um dos que mais dá retorno para a 
necessidade aumentar os recursos públicos, 
em razão da sua universalidade e, mais 
ainda, por ser muito mais fácil e simples 
sua arrecadação, pois é recolhido mensal-
mente pelas fontes pagadoras, da maioria 
do povo que vive do produto de seus salá-
rios (Imposto de Renda na Fonte – IRF). Se 
considerarmos que o percentual máximo de 
incidência do Imposto de Renda de Pessoas 
Físicas é de 27,5% sobre a renda líquida 
para quem ganhou acima de R$4.463,81 
mensais em 2014, a maior carga fiscal, 
e com maior consequência nas famílias 
brasileiras, recairá sobre os que vivem de 
salários a partir daquele valor. 

Sabemos que é  bem diferente o reflexo 
dessa alíquota para as finanças de quem 
ganha até R$4.463,81 mensais (a imensa 
maioria), em relação aos que ganham até 
R$ 200.000,00!

Cabe aqui mencionar o seguinte co-
mentário, especificamente sobre a alíquota 
máxima do IRPF no Brasil:

“O Brasil é o país em que a alíquota 
máxima do Imposto de Renda (de 27,5%) é 
aplicada para contribuintes com renda mais 
baixa, na comparação com outros seis países 
– Argentina, Chile, China, Colômbia, Estados 
Unidos e Reino Unido –, segundo levanta-
mento da consultoria Ernst & Young Terco.”

Ainda sobre o universo atingido pelo 
IRPF, a tabela abaixo foi elaborada de acordo 
com dados obtidos na Wikipédia, consi-
derando a divisão da população brasileira 
em classes econômicas e sua participação 
percentual no total. Os dados populacionais 
são de 2010, e constam no “site”: http://blig.
ig.com.br/eder_geo/2010/:  

 Sem prejulgar, parece a este articulista 
que ainda não houve uma vontade real dos 
Poderes Legislativos ou Executivos que têm 
sido eleitos para mudar essa alíquota, tor-
nando-a progressiva, de forma a aumentar o 
valor pago pelas grande corporações.

Por dever de justiça, há que fazer menção 
especial ao Sistema de Tributação das Micro 
e Pequenas Empresas, experiência altamente 
meritória, aperfeiçoado nos últimos anos 
com novas demandas da Sociedade, e que 
tem o mérito de estimular a regularização de 
negócios informais, praticamente compen-
sando os benefícios fiscais dessas empresas, 
pelo aumento acentuado dos empreendi-
mentos que passaram a recolher impostos.

O leitor pode concluir então que boa parte 
das medidas tomadas pela equipe econômica 
que recém assumiu, recaem principalmente 
sobre os assalariados que pagam IR, uma vez 
que uma das propostas mais impactantes foi 
o veto presidencial do item da lei votada no 
Congresso que determinava ao Executivo 
corrigir a tabela do IR que vigorará em 2015 
pelo índice de 6,5%. O Poder Executivo em 
seguida determinou que a correção seria de 
4,5 %, com uma diferença de 2 %. 

A atualização abaixo dos índices da 
inflação apurados no final do ano tem sido 
uma constante no Governo Federal

O IRPF arrecadado em 2014 foi de 117,5 
bilhões de reais (ver www.blogobg.com.br) 
teremos então um acréscimo de no mínimo 
2,35 bilhões de reais de aumento no paga-
mento dos 70% de brasileiros assalariados 
que pagam IRPF, somente com a diferença 
de 2% na atualização da tabela do IRPF para 
2015, sem contar os que passarão a pagar 
o IRPF em decorrência da correção abaixo 
da inflação, proposta pelo Poder Executivo. 
Tal afirmação só não se concretizará se for 
derrubado o veto do Poder Executivo que 
determinou a correção abaixo da inflação, 
fato raro de acontecer no nosso Congresso.

Além desse aumento, a arrecadação do 
IRPF, também cresce pelo maior número de 
saída da informalidade, e pelos aumentos 
que forem concedidos a diversas catego-
rias que superem a inflação que venha a 
ocorrer em 2015.

Outra providência tomada para esta-
bilizar as contas públicas em 2015, essa 
no âmbito das despesas, foi redefinir os 
critérios para concessão de Salário Desem-
prego, abonos e pagamento de pensões do 
INSS. Além de reforçar o caixa do Governo  
Federal, a alegação é de que o sistema  

Esses números nos mostram que as clas-
ses A, B e C, que correspondem às de elevada 
renda e à classe média, representam quase 
60% da população, e estes somados a uma 
parte dos da Classe D que também pagam IR, 
podem ser estimados em 70%.

Isto é, o Imposto de Renda Pessoa Física 
atinge 70% da população, a  maioria assala-
riados, que são sujeitos ao desconto na Fonte.

Essa distribuição percentual que foi feita 
em 2010 permaneceu semelhante em 2014, 
variando principalmente na mobilidade de 
parte da Classe D para a Classe C, em razão do 
aumento do contingente abrangido pela Clas-
se média. Este efeito faz com que o número 
de assalariados atingidos pelo IRPF aumente. 

Não foi abordado  nas considerações 
acima o Imposto de Renda sobre Pessoas 
Jurídicas, que segue  regras bem diferentes 
e tem um percentual fixo de 30% sobre  
o valor tributável.
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dIREIto

A 
Comissão Nacional da Verdade 
(CNV) foi instituída pela lei 
12.528/2011, com a finalidade 
de examinar e esclarecer as 
graves violações dos direitos 
humanos praticadas no período 

fixado no Art. 8º do Ato das Disposições Tran-
sitórias da Constituição Federal (ADCT), qual 
seja, de 18/11/1946 a 5/10/1988 (datas das 
promulgações das duas últimas constituições 
democráticas do Brasil), com o propósito de 
efetivar o direito à memória e à verdade his-
tórica e promover a reconciliação nacional. 

Reza expressamente a Lei que a CNV 
deverá ter composição pluralista e que não 
poderão dela participar aqueles que não 
tenham condições de atuar com imparcia-
lidade no exercício das suas competências. 

Veda ainda o caráter judicial e persecutó-
rio, vale dizer, não há que se investigar com 
fins punitivos, apenas, examinar e esclarecer.

No entanto, a dita comissão já nasceu 
com a marca da parcialidade, haja vista que 
seus integrantes não conseguiram disfarçar 
seus credos ideológicos. Largamente sinto-
nizados com o movimento revolucionário 
marxista-leninista contra o qual lutaram as 
Forças Armadas, seus prepostos entende-
ram de emitir, em 20/12/2012, a Resolução 
nº2, decidindo, na contramão da própria 
Lei que instituiu a Comissão, que somente 
seriam apuradas as violações dos direitos 
humanos praticadas pelos agentes públicos 

COMISSÃO  
NACIONAL DA 
VERDADE

rui da Fonseca elia* 

*Vice-Almirante (Ref)

ou pessoas a seu serviço, varrendo para 
debaixo do tapete os atos terroristas, 
sequestros, “justiçamentos”, assaltos a 
bancos e outras barbaridades similares, 
praticados pelos revolucionários 

Excedendo o poder que lhe foi confe-
rido pela Lei, despudoradamente, e com 
flagrante viés revanchista, concentraram 
suas investigações no período pós-1964, ou 
seja, visando a desqualificar, sem disfarces, 
aqueles que, isso sim, lutavam pelo Estado 
Democrático, do qual hoje desfrutam da 
liberdade que lhes foi garantida pelas Forças 
Armadas.

Praticaram, ainda, ao arrepio da Lei, 
atividades persecutórias, chegando a ponto 
de ameaçar pelo uso força da Polícia Federal, 
velhos oficiais acusados de supostos crimes 
que teriam ocorridos há mais de trinta 
anos, é dizer, absolutamente pres-
critos. Uma afronta ao Estado 
Democrático de Direito.

Em suma, alteraram o texto 
de uma lei ordinária por meio de 
uma mera resolução administrativa, 
desviando-se da finalidade que lhes fora 
conferida pelo o Poder Legislativo.

Visando à coibição de tais arbitrarieda-
des e respondendo aos anseios de seus asso-
ciados, os três Presidentes, respectivamente, 
dos Clubes Naval, Militar e de Aeronáutica, 
encaminharam, em julho de 2013, uma com-
petente representação ao Procurador-Geral 

da República – o Chefe do Ministério Público 
Federal e Fiscal Maior da Lei, postulando pela 
anulação da mencionada Resolução, por 
absolutamente ilegal.  Lamentavelmente, 
até hoje, já lá se vai mais de um ano, não se 
obteve uma resposta, e, dessa forma, sempre 
buscando a trilha da Lei, os mencionados 
presidentes encaminharam novo requeri-
mento ao referido Procurador-Geral, solici-
tando uma decisão devidamente motivada 
aos seus justos reclamos. Nada aconteceu. 
Um escárnio à Justiça do Estado Democrático

No momento, existe em trâmite uma 
ação ordinária, também movida pelos três 
Clubes perante a Justiça Federal, desta feita 
requerendo a anulação do faccioso relatório 

de enganar o povo em favor de suas próprias 
convicções ideológicas, foram encerrados os 
trabalhos da facciosa comissão, e entregue 
à Presidente da República o relatório final, 
nada mais que numa crônica parcial e desti-
tuída de qualquer rigor histórico, como, aliás, 
desde o início, tudo já parecia premeditado.

 Estupefatos, assistimos, entre outros 
inatacáveis colegas de farda, a descabida e 
injusta inclusão no malsinado relatório dos 
nomes de três ex-Presidentes do Clube Naval, 
os ínclitos Chefes Navais, Almirantes Álvaro de  
Resende Rocha, Maximiano Fonseca e Alfredo 
Karam. Os dois primeiros Almirantes mencio-
nados já faleceram, sem qualquer chance, 
pois, de exercer o sagrado direito constitucio-
nal da ampla defesa e contraditório. 

O Almirante Maximiano, todos sabem 
na Marinha, foi homem de espírito aberto e 
liberal, como atesta o exemplo emblemático 
de ter sido o pioneiro da inclusão da mulher 
na Marinha e, por via de consequência nas 
Forças Armadas. Também, deixou o cargo de 
Ministro da Marinha, no auge do processo 
de abertura política, recorde-se, em virtude 
da sua firme posição em favor das eleições 
diretas para presidente da República. 

 O Almirante Karam, sempre presente 
nos eventos marcantes da Marinha e do 
Clube Naval, é detentor de profundo respei-
to de seus pares e subordinados. Trata-se 

de um consagrado líder e decano da nossa 
Força de Submarinos. 

Da mesma forma, o Almirante Resende 
Rocha, teve sua vida pautada pela retidão 
do caráter e irrestrita dedicação ao serviço 
da Pátria. Impensável que qualquer dos 
três prestigiassem a tortura ou tratamentos 
desumanos e cruéis.

Pelo singular fato de ocuparem o alto 
cargo de Ministro da Marinha, tiveram 
também a audácia de ofender a memória 
dos falecidos e digníssimos Almirantes 
Ernesto de Mello Baptista, Paulo Bosisio, 
Zilmar Campos de Araripe Macedo, Augusto 
Radmaker, Adalberto Nunes e Geraldo de 
Azevedo Henning.

Não faltou também, pasmem, a inclusão 
no relatório, do Marechal-do-Ar, Eduardo 
Gomes, historicamente conhecido por “o Bri-
gadeiro”, herói dos “18 do Forte”, o Patrono 
da Força Aérea Brasileira. Também caluniado 
foi o democrata Marechal Castelo Branco, 
ex-presidente da República, morto em de-
sastre aéreo pouco depois de encerrar o seu 
mandato. Registre-se que ambos morreram 
sem sequer conhecer o Ato Institucional  
nº 5, que limitou temporariamente os direi-
tos fundamentais e que visava a preservar 
a própria democracia. Assinale-se também 
que o AI-5 fora proclamado dois anos depois 
do famigerado atentado a bomba no saguão 
do Aeroporto de Guararapes, em Recife, este 
sim, o marco inicial do terrorismo, que deu 
início a luta armada marxista-leninista contra 
o Estado Democrático. Relembre-se que a 
bomba letal deixada no saguão daquele ae-
roporto destinava-se ao candidato Marechal 
Costa e Silva, que, por força das condições 

do tempo, a aeronave que o transportava a 
Recife pousara em outro aeroporto.

 No atentado perdeu a vida o jornalista 
Edson Régis de Carvalho, com o abdomem 
dilacerado e o Almirante Nelson Fernandes, 
que teve o crânio esfacelado. O guarda 
Sebastião Thomaz de Aquino, que achara 
o pacote com o traiçoeiro artefato do terror, 
teve uma perna amputada. O Secretário de 
Segurança de Pernambuco teve os dedos 
da mão amputados, sem falar de outras 
dezenas de feridos. Mas isso não conta 
para essa gente.

senhoras e senhores
Todos esses fatos aqui relatados, em 

muita apertada síntese, justificam esta nos-
sa Assembleia Cívica, onde o Clube Naval 
cumpre um dever moral de repudiar, com 
extrema veemência, as conclusões faccio-
sas e enganosas de uma comissão que se 
pretendia ser o arauto da verdade. 

Peço vênia a todos os caluniados, bem 
como aos familiares daqueles já faleci-
dos, que aceitem, em meu próprio nome 
e, por delegação que me foi conferida 
pelo Presidente desta Casa, em nome do 
Clube Naval, a solidariedade dos nossos 
associados, consubstanciada neste nosso 
veemente e indignado repúdio, que ficará 
registrado nos anais do nosso Clube, ad 
perpetuam rei memoriam.

No que tange, especificamente, à igno-
miniosa tentativa de anular ou rever a Lei da 
Anistia, na contramão da própria letra da Lei 
que criou a CNV, que expressamente vedou 
o caráter judicial ou persecutório, penso 
que o magistral voto vencedor do Ministro 
do STF, Eros Grau, ele próprio um preso do 
regime militar, rechaça, em 74 competentes 
laudas, todos os argumentos do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
- OAB, que postulou, intempestivamente (30 
anos depois da aplicação da Lei e 20 anos 
após a promulgação da Constituição), em 
uma ação de natureza constitucional (ADPF-
153), vedar a aplicação da mencionada Lei 
aos agentes do Estado. 

Mas deixemos falar o nosso ilustre con-
vidado e eminente homem público, o profes-
sor de Filosofia da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul – Denis Lerrer Rosenfield 
– do qual sou um assíduo leitor e admirador 
de seus artigos no Jornal “O Globo”. n

ora aqui em comento. Parece fadado ao mes-
mo destino, a gaveta do Senhor Procurador.

Finalmente, na data bombasticamente 
anunciada, 10 de dezembro de 2014, Dia 
Internacional dos Direitos Humanos, com a 
pirotecnia de estilo que vem marcando a arte 

CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

COMISSÃO DA
VERDADE
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EConoMIa

H
á muitos estudos apontando os 
fatores que influenciam o desen-
volvimento econômico de um 
país. Por exemplo, as condições 
geográficas, a demografia e os 
recursos naturais; entretanto, 

está cada vez mais evidente que o desen-
volvimento econômico de qualidade está 
intrinsicamente relacionado com o conheci-
mento. Não por acaso caracterizou-se a atual 
era como a Era do Conhecimento.

Países com geografias pouco genero-
sas e sem grandes recursos naturais têm 
conseguido gerar prosperidade e avanços 
econômicos de qualidade ao criar, trans-
formar, combinar e aplicar o conhecimen-
to. Isto é possível quando se identifica a 
possibilidade de se produzirem riquezas 
em atividades que não sejam apenas inten-
sivas em capital ou trabalho, mas também 
intensivas em conhecimento.

Uma Necessidade para o brasil
Tratando-se do Brasil, alguns indicadores 

sinalizam de forma drástica um enorme 

O PODER DO 
CONHECIMENTO

como a sua aplicação  
pode  transFormar o brasil
tarcísio takashi Muta* 

O grande desafio para a economia global neste início de  
século XXI tem sido a busca por um modelo que consiga  
promover o desenvolvimento econômico e, simultaneamente,  
a sustentabilidade social e ambiental. A busca por esse novo 
modelo nos leva a refletir sobre quais poderiam ser os vetores 
de desenvolvimento a serem seguidos.

espaço que necessita ser ocupado pelas 
atividades intensivas em conhecimento. 
Um desses indicadores pode ser extraído de 
nossa balança comercial. 

Normalmente, ao analisar a balança 
comercial, compara-se a exportação com 
a importação em termos de valores brutos. 
Estes números mostram que, nos últimos 19 
anos, houve um aumento real nas trocas co-
merciais do Brasil com o restante do mundo. 

importações crescendo em ritmos semelhan-
tes na maior parte do período. Em 2014, a 
importação foi maior que a exportação, ge-
rando um saldo negativo em nossa balança 
comercial. Este fato foi bastante noticiado 
mas, na verdade, representou uma diferença 
bem pequena, que perde significado quando 
analisada a qualidade das exportações.

Um dado muito importante escapa a esta 
análise tradicional puramente quantitativa. 
Ao se dividir o valor do comércio exterior 
pelo peso físico das transações é obtida 
uma nova informação: o valor agregado da 
tonelada importada e exportada. 

O valor da tonelada exportada em 
1995 era cerca de US$ 200,00, enquanto 
a tonelada importada valia US$ 600,00. 
Isto significa que os produtos importados 
tinham valor agregado 3 vezes maior do 
que os exportados. 

enquanto a importada foi US$ 1.388,24. 
O gráfico a seguir mostra esses valores no 
decorrer desses 19 anos; percebe-se que 
o valor agregado das importações cresceu 
muito mais do que o das exportações1. 
Numa leitura mais crítica: cresceu 100% 
nas exportações e 230% nas importações.

embutir conhecimento em inúmeros itens 
de sua carta de exportações. 

Quando uma empresa na Europa transfor-
ma o café brasileiro em cápsulas de expresso, 
ela agrega um enorme valor ao seu produto. 
Contudo, este processo envolve não apenas 
a tecnologia de produção de uma cápsula 
de expresso, mas também todo um modelo 
de negócios, que se iniciou com uma ideia 
criativa, passou à produção da máquina de 
fazer expresso, à sua comercialização e distri-
buição. É provável que nesse ciclo, o negócio 
envolvendo a cápsula caminhe para ser mais 
lucrativo que a produção da máquina.

Posicionamento necessário
Esta constatação gera um alerta na for-

ma de questionamento: como romper com 
esse ciclo onde o Brasil vem se fortalecendo 

como consumidor de conhecimento? A con-
tinuidade do atual ciclo fatalmente levará o 
país a uma posição de ‘colônia tecnológica’.

Quando se comercializam produtos 
agregando maior valor por meio do conhe-
cimento embutido, o ganho não é apenas 
quantitativo, mas principalmente qualitativo, 
com participação no mercado mundial de 
forma mais sólida, resistente à competição 
cada vez mais agressiva. Internamente, a 
elevação do valor agregado dos produtos 
cria inúmeras oportunidades de negócios, 
gerando mais empregos de melhor qualida-
de, o que pode alavancar um processo de 
mudança estrutural na economia. 

É necessário, para agregar valor aos 
produtos nacionais, organizar melhor em 
torno de um ciclo virtuoso, a base sólida 
de instituições e iniciativas que utilizem o 
conhecimento como ferramenta de trabalho. 
Uma economia competitiva é aquela que do-
mina o ciclo de criar, transformar, combinar, 
aplicar o conhecimento e oferecer produtos 
e serviços inovadores. 

Quando se compra um carro importado, 
um telefone celular ou se bebe um café ex-
presso, não se consome apenas um produto, 
na verdade também está se consumindo 
conhecimento. É a sua aplicação que trans-
forma o aço em carro, o alumínio em motor, 
o grão em expresso e a fruta em chocolate. 
Este é o desafio: transformar a sociedade, 
passando de simples consumidores a pro-
dutores de conhecimento aplicado.

Ao se abrir mão de posicionar o Brasil 
como um país produtor de conhecimento 
aplicado, a sociedade fica cada vez mais 
distante do patamar de prosperidade e  
bem-estar que pode alcançar. O modelo 
do país inovador e produtor de conheci-
mento aplicado é o único capaz de gerar 
desenvolvimento econômico sólido, aliado à 
prosperidade social. Surge então a questão: 
como criar a ruptura para viabilizar essa 
transformação?

O papel do estado
Esse tem sido um debate bastante inten-

so. Um grupo grande de estudiosos acredita 
que a inovação e o conhecimento são desen-
volvidos em ambientes com elevados índices 
de liberdade de mercado e interferência míni-
ma dos governos. Esta linha de pensamento 
acredita que é a partir da livre iniciativa 
e da competição econômica que surgem 
as demandas para gerar conhecimento e 
transformá-lo em inovação. 

Vê-se no gráfico anterior, que o cres-
cimento do comércio exterior ocorreu de 
forma equilibrada, com as exportações e 

Passados 19 anos, ao observar os dados 
de 2014, verifica-se que neste ano o valor da 
tonelada exportada foi cerca de US$ 390,80, 

Quais são as causas dessa diferença? 
Parece claro que a principal é que os pro-
dutos exportados são comercializados em 
estado mais bruto, sem tratamentos ou 
transformações que permitam gerar um 
maior valor agregado. 

Tome-se, por exemplo, o café. O produto 
que é exportado vai para a Europa na forma 
de grão e volta, importado, para as pratelei-
ras dos supermercados, como café solúvel ou 
cápsulas de expresso. Com a soja ocorre um 
processo semelhante:  ela vai para o exterior 
na forma de grão e volta como ração. O ferro 
vai para fora como minério e volta na forma 
de carro. O alumínio sai como lingote e volta 
na forma de motor, dentro dos mesmos 
carros que são importados. 

O fator que gera a diferença entre o valor 
agregado de uma commodity e um produto 
elaborado é a quantidade de conhecimento 
que foi embutido para transformar a matéria 
primária em algo que pode ser utilizado 
imediatamente. O que se vê a partir dessa 
comparação é que o país não consegue 
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Notas
1 Dados obtidos no Ministério do Desen-
volvimento Indústria e Comércio Exterior 
- http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/
interna/interna.php?area=5&menu=1161 
(Acessado em 02/02/2015)
2 Council on Foreing Relations - http://
www.cfr.org/israel/start-up-nation/p20356
3 Mariana Mazzucato - http://marianama-
zzucato.com/the-entrepreneurial-state/
4 Foreign Affairs - http://www.foreignaffairs.
com/articles/142496/mariana-mazzucato/
the-innovative-state
5 Vitelio Brustolin - http://scholar.harvard.
edu/brustolin/phd-thesis
6 Relatório Setorial n°39 do BNDES                      

Fundação Ezute
Fundada em 1997, fruto das necessidades 

estratégicas estabelecidas pelo governo fede-
ral para o Projeto SIVAM, a então Fundação 
Atech, hoje Fundação Ezute, atua na aplicação 
do conhecimento e da inovação, apoiando a 
realização de projetos estruturantes impor-
tantes para a autonomia tecnológica e para 
o desenvolvimento brasileiro. A causa que 
se estabeleceu é a de enfrentar e vencer os 
bloqueios ao desenvolvimento do Brasil, empregando a tecnologia de modo 
autônomo e inteligente e oferecendo apoio na concepção, no planejamento e na 
gestão de projetos estruturantes que envolvem soluções e integração de sistemas 
tecnológicos complexos.

Junto à Marinha, a Ezute desenvolve uma parceria desde 2002 e, atualmen-
te, participa do programa SisGAAz, no qual atuou na concepção do sistema e 
presta assessoria técnica para a MB. No PROSUB, uma equipe de engenheiros 
participa, na França, da transferência de conhecimento e de tecnologia associada 
ao sistema de combate dos submarinos. Já no projeto do MAN-SUP (Míssil An-

tinavio Nacional de 
Superfície), a Ezute 
apoia a MB prestando 
assessoria técnica e 
gerenciamento com-
plementar.

Entretanto, é cada vez mais evidente 
que o papel do Estado é fundamental nesse 
processo. É isso que se vê no livro “Startup 
Nation: the story of Israel’s economic miracle”2 
de Dan Senor e Saul Singer. Nesse trabalho, 
os autores mostram como um país sem re-
cursos naturais consegue criar um ambiente 
inovador que gerou elevado número de 
empresas de tecnologia. 

Nessa mesma linha de entendimento 
encontra-se Mariana Mazzucato, que publi-
cou “The Entrepreneurial State: debunking 
public vs. private sector myths”3, que debate 
o papel do Estado na promoção da inovação 
necessária para um crescimento inteligente 
e sustentável. 

Esses estudos mostram o papel crucial 
do Estado no sentido de integrar e coordenar 
políticas públicas, fomentando agências que 
se tornem focos de criatividade e inovação. 
Essa postura, entretanto, exige o abandono 
da atual obsessão com a limitação da ação 

do Estado apenas para corrigir problemas 
depois de terem acontecido4. 

Têm-se muitos exemplos de que, a partir 
das iniciativas promovidas pelo Estado, a 
economia adota novos e melhores padrões 
de produtividade e inovação. Vitelio Brusto-
lin, em sua tese de doutorado na universi-
dade de Harvard, apresenta os argumentos 
para analisar a “Inovação e Desenvolvimento 
Via Defesa Nacional nos EUA e no Brasil”5. 

A área de defesa é justamente um dos 
vetores pelos quais os Estados bem-suce-
didos promovem a inovação e aumentam 
a competitividade de suas economias. 
O setor de defesa foi nos EUA o motor 
que propiciou a inovação e a criação de 
inúmeras empresas de ponta, cujos conhe-
cimentos puderam ser aplicados de forma 
dual, em produtos e serviços voltados para 
o mercado. Outros países, como a Coreia 
do Sul e Israel, também geraram enormes 
quantidades de oportunidades a partir do 

desenvolvimento decorrente da indústria 
de defesa.

Atualmente, o Brasil possui uma série 
de iniciativas que tramitam sob a desig-
nação de Projetos Estratégicos de Defesa. 
Estes projetos, como o PROSUB (Programa 
de Desenvolvimento de Submarinos) e o 
SisGAAz (Sistema de Gerenciamento da Ama-
zônia Azul), podem germinar um ambiente 
inovador vital para o desenvolvimento de 
novos produtos e empresas, pela aplicação 
do conhecimento.

Para isto, os projetos e programas es-
tratégicos devem ser mantidos sem perdas 

universidades, desenvolvendo pesquisas 
e formando profissionais, e das empresas, 
que devem formar a base industrial para 
aplicação do conhecimento 6 e fornecimento 
de produtos, há de se manter um grupo de 
organizações para desenvolver, absorver e 
combinar o conhecimento a ser utilizado. 
Estas instituições, agrupadas sob a nomen-
clatura de Serviços Empresariais Intensivos 
em Conhecimento, complementam o ecos-
sistema inovador, imprescindível para a 
promoção da reestruturação econômica em 
torno do conhecimento.

Essas organizações se dedicam a ajudar 
agências governamentais por meio da inves-
tigação científica e da análise, desenvolvi-
mento e aquisição de sistemas. Visam reunir 
experiências e perspectivas do governo, da 
indústria e academia, no sentido de resolver 
problemas técnicos de alta complexidade, 
com emprego intensivo de conhecimento.

Segundo o BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social), as 
instituições intensivas em conhecimento 
desenvolvem atividades estratégicas, que 
aumentam a competividade econômica, ao 

consolidar o conhecimento como o principal 
fator de produção da sociedade da infor-
mação. Elas têm a capacidade de interligar 
o conhecimento entre outras instituições 
e empresas, tornando-se peças de notável 
importância e um meio de empreender 
transversalmente a política industrial. 

Os  Serviços Empresariais Intensivos em 
Conhecimento respondem por 3,1% do PIB, 
no Brasil, enquanto em outros países, mais 
desenvolvidos, esse percentual fica entre 
9% (França, Holanda e Suécia) e 10% (Reino 
Unido, Bélgica e Estados Unidos). Isto mostra 
como é grande a oportunidade, e necessária, 
para o emprego do conhecimento no Brasil.

A exemplo dos EUA, a RAND e a MITRE 
são organizações sem fins lucrativos, que há 
décadas desempenham esse papel, tornan-
do-se viabilizadoras do desenvolvimento e 
da inovação. Esse tipo de instituição foi esta-
belecido formalmente em 1947, para aten-
der às necessidades técnicas específicas de 
longo prazo, que não podem ser satisfeitas 
por qualquer outra organização de mercado. 

Esse modelo, nas questões que en-
volvem o interesse estratégico do Estado 

de continuidade, evitando oscilações de-
correntes das políticas orçamentárias. São 
iniciativas de longo prazo que envolvem 
compromisso com o futuro, e as empresas 
nacionais somente conseguirão se desen-
volver e gerar riquezas se os investimentos 
governamentais tiverem regularidade, espe-
cialmente naqueles projetos portadores de 
futuro, sejam da defesa ou não. Louve-se 
aqui a extraordinária resiliência da Marinha 
ao longo de penosos anos com relação à 
busca do domínio na geração de energia 
nuclear, hoje uma realidade, e já próxima 
da aplicação através do PROSUB.

O poder dos serviços intensivos em 
conhecimento

Promover o desenvolvimento a partir do 
conhecimento também exige a existência de 
instituições altamente comprometidas com 
projetos de longo prazo. Além do governo, 
que deve atuar no nível estratégico, das 

brasileiro, adapta-se muito bem ao formato 
fundacional. Essas organizações se situam 
entre a empresa privada cujo objetivo princi-
pal é o lucro, e a academia, que está voltada 
para o desenvolvimento de conhecimento 
nas universidades e centros de pesquisa. 

Organizações privadas sem fins lucra-
tivos são naturalmente vocacionadas para 
utilizar o conhecimento absorvido, ou 
desenvolvido, ou disponibilizado, dirigindo 
e aplicando seus esforços em favor de cau-
sas e desafios estratégicos de mais longo 
prazo. Sua operação deve ser inovadora, 
competitiva e com aferição de resultados 
que permitam a sua sustentabilidade, e com 
isso alimentar o contínuo exercício de ciclos 
virtuosos para o desenvolvimento da nação. 

Ao se olhar para o futuro, percebe-se 
que esforços para desenvolver atividades 
intensivas em conhecimento podem criar 
um ecossistema inovador com potencial para 
reestruturar a economia do país. O caminho 
a ser trilhado deve considerar seriamente 
esse novo posicionamento, com o Brasil 
organizado e estruturado para a aplicação 
do conhecimento, aproveitando melhor o po-
tencial criativo de seu povo, a competência 
de profissionais gerados por seus centros de 
formação e a capacitação de seus centros de 
pesquisa e das suas organizações produtivas, 
a fim de gerar produtos e serviços de maior 
valor agregado. É neste sentido que se pode-
rá transformar a sociedade, levando-a para 
um necessário patamar de desenvolvimento 
maior, aliando prosperidade econômica a 
uma melhor distribuição de riquezas e sus-
tentabilidade ambiental. n

*Presidente da Fundação Ezute

as instalações do ProsuP  
e o projeto do submarino nuclear da 
Marinha do Brasil
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HIstÓRIas naVaIs

O 
ano era 1962. O Presidente da 
República (sindicalista) chama-
va-se João Goulart (Jango). O 
Brasil estava literalmente falido 
e não conseguia obter créditos  
da banca internacional. Aproxi-

mava-se o final daquele ano e era necessário 
pagar pelo menos os juros de empréstimos 
já obtidos junto a bancos europeus para a 
renovação dos mesmos. 

Solução adotada: recolher toda a reserva 
de ouro existente nos cofres do Banco do 
Brasil (na época ainda não existia o Banco 
Central, criado no Governo Castello Branco) 
e enviá-la para o Federal Reserve Bank, em 
New York, para servir como caução de cré-
dito junto a bancos europeus. 

Esses lingotes de ouro, acondicionados 
em cunhetes de madeira, constituíam cerca 
de 70 toneladas; e foram embarcados no 
início de dezembro no NTr Ari Parreiras, 
atracado ao cais norte do Arsenal de Ma-
rinha do Rio de Janeiro, juntamente com 3 
funcionários do Banco do Brasil.

Eu era Capitão-Tenente, Chefe de Máqui-
nas do navio.

A “Ordem de Movimento” era Confiden-
cial, e o navio suspendeu do Rio de Janeiro 
em 4/dezembro com a determinação de 
chegar a New York até 22 do mesmo mês. 
O Ari Parreiras (G21) possuía, além dos 

pequena história

REAL
jamais divulgada pelos
meios de comunicação

aguinaldo aldighieri soares*

alojamentos de tropa, uma capacidade 
de carga de 3.800 tons, mas navegou até 
o porto americano transportando apenas 
aquelas 70 tons.

Atracamos em Belém no dia 11/12 para *Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref)

o ouro no porão do ari Parreiras, 
no pier do Brooklyn navy Yard, e depois 

embarcado no carro blindado

frequência por aeronaves de patrulha da 
Marinha americana em esclarecimentos con-
sequentes à Crise dos Mísseis soviéticos em 
Cuba, ocorrida no mês de outubro anterior.

Atracamos na manhã de 22/12 em um 
dos piers do Brooklyn Navy Yard, antiga 
Estação Naval da US Navy, posteriormente 
desativada. O píer estava parcialmente 
coberto de gelo, como se vê nas fotos. 
Naquela mesma tarde chegou ao píer uma 
frota de pequenos caminhões blindados que 
receberam os cunhetes com o ouro brasileiro 
destinado ao Federal Reserve.

Soubemos que os lingotes foram refun-
didos, analisados e pesados, para que, no 
dia 23/12 fosse enviado o sinal verde aos 
bancos europeus com o valor internacional 
daquele ouro.

Na semana seguinte o navio deslocou-
se para um cais da Marinha americana em 
Bayonne, New Jersey, onde carregamos 
torpedos e sobressalentes diversos adqui-
ridos pela MB.

O navio suspendeu de Bayonne em 
2/janeiro/63 com destino a Belém, Natal, 
Recife, Salvador e Rio de Janeiro. 

Assinalo que durante nossa estada na 
baía de New York os termômetros chegaram 
a marcar – 21º C !  n

reabastecimento e dalí suspendemos no 
dia seguinte.

Durante a singradura para o porto de 
NY, ao navegarmos ao largo das Peque-
nas Antilhas, o navio foi sobrevoado com  
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noRMatIZaÇÃo

A 
palavra “política” comporta, pelo 
menos, três acepções distintas 
que são expressas por pala-
vras diferentes em inglês: a de 
princípios (policy), a de poderes 
(politics) ou a de planos (plans).

Portanto, “políticas públicas” seriam, em 
tese, o enunciado de uma série de princípios, 
de competências ou de planos, estabelecidos 
pelas esferas, federal, estadual ou municipal, 
relativos a um dado assunto visto como 
problemático pela sociedade.

AcePçÕes
Princípios são normas de conduta ca-

tegóricas que dizem – não como as coisas 
serão – mas como deveriam ser. São regras 
ditas deontológicas, abstratas, de conteúdo 
vago e de hierarquia muito alta, de modo a 
preencher lacunas e influenciar a interpre-
tação das demais normas vigentes. Servem 
para orientar decisões diante de situações 
imprevistas, confusas e indefinidas.

Frequentemente princípios são expressos 
através de objetivos ou metas ideais de 
longo prazo. Por exemplo, a Constituição 
Federal (CF), art. 3º, inciso I, estabelece que, 

POLÍTICAS 
PuBLICAS
A solução geralmente aventada para qualquer problema  
que surja, quer econômico, social, político ou cultural,  
é a formulação de alguma “política pública” que se preste a  
resolvê-lo. Mas, o que seria exatamente esta panacéia  
capaz de operar verdadeiros milagres?

por princípio, um dos objetivos do Brasil é 
construir uma sociedade livre, justa e soli-
dária (em francês, “liberté, égalité, fraternité”) 
sem entrar em maiores detalhes sobre como 
ou quando atingi-lo.

Há também muitas leis, decretos, por-
tarias e outros documentos normativos de 
hierarquia mais baixa que também definem 
doutrinas e praxes de aplicação genérica e 
inespecífica como, por exemplo, a Portaria 
Normativa 899/MD/2005 sobre a Política 
Nacional da Indústria de Defesa e o Decreto 
Legislativo 373/2013, que aprovou a Política 
Nacional de Defesa (bem como a Estratégia 
Nacional de Defesa e o Livro Branco da 
Defesa Nacional).

Por outro lado, poderes políticos são a 
legitimidade para exercer autoridade sobre 
outrem. Conforme consta na CF, art. 1º,  
§ único, todo poder emana do povo atra-
vés de representantes eleitos. Tal poder 
vai se fracionando até chegar à forma de 
competências para tomar providências 
genéricas a respeito de um dado assunto, 
as quais costumam constar das soluções 
administrativas imaginadas para resolver 
problemas da coletividade.

Por último, planos (também designados 
como programas e projetos) normalmente 
são normas que fixam objetivos específicos 
e concretos, prazos e recursos para satisfação 
de uma dada carência a ser sanada, bem 
como especificam quem tem a responsabi-
lidade de realizá-los. Dizem – não como as 
coisas deveriam ser – mas como as coisas 
efetivamente serão.

Conforme previsto na CF, art. 165, inciso 
I e § 1º, cabe ao Poder Executivo estabelecer 
um plano plurianual de governo, sendo que 
o que está atualmente em vigor é o cons-
tante da Lei 12.593/2012 que trata do Plano 
Plurianual da União 2012/2015.

Esta lei é interessante uma vez que, 
apesar do nome, congrega disposições 
sobre todas as acepções de “política” já 
mencionadas. Contém princípios para o 
desenvolvimento sustentável, sob a forma 

de objetivos e metas estratégicas, define 
autoridades e responsabilidades para gerir 
as atividades, bem como apresenta dados 
típicos de planos, como a subdivisão em 
programas e projetos, a definição de indica-
dores de progresso, de prazos e de valores 
globais de referência, que são estimativas 
dos recursos orçamentários necessários.

Nela, o programa n.º 2058 refere-se à 
Política Nacional de Defesa, que se subdivide 
em objetivos como, por exemplo, o n.º 0519, 
referente à adequação dos meios operativos 
da MB para assegurar a capacidade de 
defesa e segurança marítima, e o n.º 0527, 
referente ao provimento de segurança da 
navegação nas águas jurisdicionais brasi-
leiras mediante o controle e fiscalização do 
tráfego aquaviário. 

esPíRITO DAs leIs
Há muitos anos vêm sendo promulga-

das leis expressando princípios norteadores 
para vários assuntos como, por exemplo: 
Lei 5.764/71, sobre a Política Nacional de 
Cooperativismo, e a Lei 12.787/2013, sobre 
a Política Nacional de Irrigação, para citar 
apenas uma mais antiga (data de mais de 
40 anos) e uma mais recente (do ano pas-
sado) das várias dezenas de leis que versam 
sobre políticas.

Examinando-se o teor destas leis, infere-
se, como denominador comum, que elas 
dizem respeito a “policies”, ou seja, pode-se 
considerar que uma “política pública” brasilei-
ra seria uma norma de conduta genérica, de 
base axiológica, de longo prazo, de hierarquia 
alta (para poder influenciar na interpretação 
das demais) e conteúdo vago e genérico (para 
poder permanecer válida ao longo do tempo) 
explicitando um mero conjunto de boas in-
tenções sob a forma de princípios, diretrizes, 

doutrinas, orientações, prioridades, metas 
ou objetivos abstratos, bem como alguns 
possíveis instrumentos de ação e algumas 
atribuições de competências, todos aplicáveis 
especificamente a um dado tema.

Por vezes, têm algum conteúdo de “po-
litics” ao dispor sobre a criação de vários 
tipos de entidades com atribuições admi-
nistrativas, mas nenhuma tem conteúdo de 

“plans”, não contemplando trabalhos concre-
tos, prazos definidos, responsabilidade pela 
execução e recursos específicos.

Vale notar que todas têm o caráter de 
“lex imperfecta”, uma vez que não preveem 
sanções aplicáveis a quem ignorá-las ou 
infringi-las e, desta forma, expressam me-
ros ideais abstratos; anseios intuitivos que 
podem não ser endossados e observados 
pelos cidadãos, sem que sejam compelidos 
a fazê-lo pelo Estado.

Não são normas cogentes como as 
demais leis. São leis na forma, mas não na 
essência.

POlíTIcAs MIlITARes
No que interessa aos militares mais de 

perto, note-se que a Política Nacional de 
Defesa (PND) enquadra-se perfeitamente 
no conceito de “política” que deflui das 
nossas leis, uma vez que aborda, de modo 
atemporal e genérico, apenas prioridades, 
orientações, objetivos e ações estratégicas.

Já a Estratégia Nacional de Defesa (END), 
além do conteúdo típico das “políticas”, 
que são princípios, diretrizes, instrumentos, 
metas, objetivos estratégicos e tecnológicos, 
prioridades e medidas de caráter difuso e ge-
nérico, dispõe também sobre a governança 
das Forças Armadas.

Ambos os documentos não têm nenhum 
conteúdo de “planos”, isto é de alocação de 
recursos e atribuição de responsabilidades 
específicas para se atingir objetivos concre-
tos previamente definidos.

 
cONclUsãO

Estão em vigor no país muitas políticas 
públicas, de diferentes formatos e versando 
sobre vasta gama de assuntos, inclusive mi-
litares, que, no entanto, não têm o condão 
de resolver qualquer problema prático pois 
precisariam ser complementadas por planos 
concretos para poder repercutir sobre as 
angustiantes carências nacionais.

Poder-se-ia dizer que são normas “quasi” 
oníricas ou “quasi” legais, dependendo da 
ênfase que se queira dar.

Parece que sua grande popularidade 
vem do fato de que não despertam nenhuma 
oposição, por serem sempre extremamente 
otimistas e benfazejas, não envolverem 
despesas, não criarem obrigações e não 
ensejarem cobranças a curtos, médios e, 
nem mesmo, a longos prazos. n

renato vilhena de araujo*

*Vice-Almirante (Ref-EN)
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gEstÃo dE tRanspoRtEs

A 
crítica que, mais comumente, se 
faz aos portos brasileiros liga-se 
aos seus alegados baixos índices 
de eficiência, o que, na opinião 
de muitos, torna os custos dessa 
atividade muito elevados no 

país. Alguns consideram, inclusive, a ativida-
de portuária o principal, senão o único, fator 
responsável pelo chamado Custo Brasil, uma 
desvantagem que prejudica, e muito, nossa 
competitividade no mercado internacional. 
Esse problema é especialmente notável no 
caso das exportações dos produtos agrícolas.

Não há como negar que os portos brasi-
leiros, em geral, têm muito a melhorar. Mas 
daí colocar tudo na conta dos portos vai uma 
boa distância. As rodovias, ferrovias e hidro-
vias brasileiras também precisam melhorar. 
Bem como nosso sistema de armazenagem. 

O problema é mais abrangente do que pode 
parecer à primeira vista.

É fato que o Brasil aparece no Logistics 
Performance Index – LPI do Banco Mundial 
em 41º lugar no mundo. Segundo essa 
fonte, o custo logístico do Brasil participa 
no custo total dos bens e serviços produzi-
dos no país com uma parcela da ordem de 
15%, enquanto, nos Estados Unidos, esse 
percentual é de apenas 8,6%. 

Muitos tendem a confundir logística 
com transporte, quando se sabe que os 
serviços de transporte compõem apenas 
uma parte da logística.

No caso da exportação de produtos 
agrícolas, não seria economicamente viável 
dimensionar-se o sistema de transportes 
(portos, rodovias e ferrovias) para atendi-
mento, em nível de eficiência máxima, a 
uma gigantesca demanda concentrada em 
dois ou três meses do ano. É essencial que 

se procure estender tal demanda concen-
trada para quatro, cinco ou até seis meses 
do ano. Daí a importância estratégica de 
se implantar um bom sistema de arma-
zenagem intermediária no país, assunto, 
aliás, já tratado no artigo “A hora e a vez 
da armazenagem intermediária”, que pode 
ser acessado no site abaixo:

http://www.monitormercantil.com.
br/index.php?pagina=Notic ias&Noti-
cia=137816&Categoria=OPINI%C3O. 

Pela relevância do tema, há que se apre-
ciar e discutir, ainda que de forma ligeira 
(compatível com os limites e pretensões de 
um simples artigo), o marco regulatório dos 
portos. Em primeiro lugar, cumpre deixar 
claro o princípio constitucional (Art. 21 da 
CF) de que compete à União explorar direta-
mente ou mediante autorização, concessão 
ou permissão os portos marítimos, fluviais e 
lacustres do Brasil.

Até 1993, o setor portuário brasileiro era 
fortemente centralizado, porque a União, 
através da PORTOBRAS e controladas (as 
Companhias Docas), respondia pela admi-
nistração e operação da maioria dos portos 
públicos importantes do país. As exceções fi-
cavam por conta dos poucos portos adminis-
trados e operados por autarquias estaduais.

MARcO RegUlATóRIO De 1993:  
A leI Nº 8.630/93

A entrada em vigor da Lei dos  Portos (Lei 
8.630/1993), muito reclamada pela iniciativa 
privada que, na época, significou importante 
avanço para melhoria da eficiência setorial, 
tendo as modificações de então contribuído, 
pelo menos em alguns casos, para uma razo-
ável redução dos custos portuários no Brasil.

Esse novo marco regulatório foi inspirado 
no modelo dos portos do norte da Europa 
(Hamburgo, Roterdam, Gent etc.). Segundo 
tal modelo, a administração portuária é local. 
Os portos naquela região pertencem às comu-
nas, ou seja, às prefeituras. E não ao Poder 
Nacional. Lá, os embarcadouros são geridos 
por um conselho formado por representantes 
da própria municipalidade ao qual perten-
cem, pelos operadores portuários (todos ou 

quase todos privados) que ali exercem suas 
atividades, pelos trabalhadores locais, e pelos 
seus usuários (exportadores, importadores 
etc.). A administração portuária propriamente 
dita é formada por uma pequena estrutura 
gerencial, subordinada ao conselho do porto.

A Lei nº 8.630, que instituiu o marco 
regulatório de 1993, criou os CAP – Con-
selhos de Autoridade Portuária e, com isso, 
deu um passo importante no sentido da 
descentralização do setor portuário brasi-
leiro, que, pelo menos na teoria, deixou de 
funcionar em total e completa dependência 
do Poder Central.

Ademais, a nova lei institucionalizou a 
figura dos operadores portuários privados, 
que passaram a atuar de forma intensa 
também dentro da chamada área do porto 
público organizado. As operações de capa-
tazia (aquelas realizadas no cais), antes de 
competência quase que exclusiva do Estado, 
passaram a ser executadas  nos portos públi-
cos, principalmente pela iniciativa privada. As 
tarefas realizadas a bordo dos navios, como 
as da estiva, continuaram a cargo dos traba-
lhadores avulsos, cujas relações de trabalho 
passaram a ser geridas pelos criados OGMO 
(Órgãos Gestores de Mão de Obra). 

Também digna de nota foi a eliminação 
de cobranças cartoriais, antes ensejadas por 
institutos do tipo das “áreas de jurisdição 
dos portos públicos”, em que era dividida a 
costa brasileira, e que implicavam cobrança 
de tarifas dos terminais privativos sem qual-
quer contrapartida de prestação de serviços. 
Tal tarifação justificava-se pelo simples fato 
de os terminais estarem situados nas “áreas 
de jurisdição”. O que penalizava de forma 
injustificada os terminais privados. Era im-
possível para um terminal privado estar na 
costa brasileira sem estar também dentro 
dos limites de alguma jurisdição portuária.

Os CAP, órgãos deliberativos, passaram 
a ter importantes atribuições legais, como a 
aprovação de reajustes tarifários e a aprovação 
dos chamados PDZ (Planos de Desenvolvimen-
to e Zoneamento) dos portos. A composição 
desses conselhos dá a medida do esforço 
desenvolvido à época para a descentralização 
da atividade no Brasil. Observe-se que o Bloco 
do Setor Público (União, Estado e Município) 
detinha, em conjunto, apenas ¼ dos votos 
no colegiado. Os demais ¾ eram igualmente 
divididos entre os operadores portuários, os 
trabalhadores, e os representantes dos usu-
ários. Como nos portos do norte da Europa.

A QuESTÃO PORTuÁRIA 
NO BRASIL

Marcos Poggi*
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De sorte que, conforme adiantado aci-
ma, o novo marco regulatório, além de ter 
contribuído diretamente para melhoria da 
eficiência e redução dos custos da atividade, 
representou também importante avanço no 
que se imaginava ser o início de um pro-
cesso de descentralização da administração 
portuária no Brasil. Fato relevante, sobretudo 
em se tratando de um país continental e 
diversificado com mais de uma centena de 
portos e terminais portuários, espalhados por 
mais de oito mil quilômetros de Costa, além 
das hidrovias internas do país. 

Não obstante, o marco regulatório 
de 1993, dada a sua concepção híbrida 
(modelo europeu e manutenção de rele-
vantes traços da realidade nacional), gerou 
alguns conflitos de não pouca importância. 
Um desses conflitos foi o que se passou a 
observar entre os CAP e principalmente as 
administrações portuárias controladas pela 
União (as Companhias Docas).

Na Europa, os conselhos portuários 
funcionam muito bem porque lá os portos 
pertencem às comunas. Não há a interferência 
do Poder Central e não existem Companhias 
Docas. No Brasil, os administradores por-
tuários (sobretudo nas Companhias Docas) 
reclamavam da interferência dos CAP nos 
assuntos portuários alegando que tais conse-
lhos queriam mandar nos portos. Em alguns 
casos, essa indisposição atingiu níveis críticos.

NOvO MARcO RegUlATóRIO:  
leI Nº 12.815 De 5/6/2013

A par da dificuldade de convivência das 
administrações portuárias com os CAP, o 
problema da eficiência passou também a ser 
discutido em outro patamar: o da impossi-
bilidade institucional dos terminais privados 
fora da área do porto organizado (que, em 
tese, poderiam prestar serviços a custos mais 
baixos) competirem com os portos públicos, 
ou com os terminais privados dentro da área 
dos portos públicos organizados.

Nesse contexto, estabeleceu-se uma 
luta política entre as empresas operadoras 
portuárias arrendatárias, que operavam 
dentro da área dos portos públicos, e as 
empresas que desejavam implantar portos 
multipropósitos fora da área dos portos 
públicos. Foi, sobretudo, esse tipo de disputa 
que deu o tom das discussões no Congresso 
Nacional, que resultaram nas novas regras 
criadas pela Lei nº 12.815 de 5/6/2013

O marco regulatório de 2013 inega-
velmente avançou no sentido de uma  

possa fazer à lei de 2013, este se refere 
ao significativo retrocesso no sentido da 
“recentralização” da atividade portuária 
no Brasil. Com efeito, a Lei, além de ter 
transformado os CAP (que eram órgãos 
deliberativos, com atribuições legais) em 
órgãos tão somente consultivos, remeteu 
para regulamentação, pelo Executivo, a 
composição desses conselhos.

Decorrente disso, o Decreto nº 8.033 de 
27/6/2013 estabeleceu uma nova composi-
ção para os CAP segundo a qual o Bloco do 
Poder Público, de 25%, passou a ter 50% 
de representação nesses conselhos. Em tal 
bloco, com oito participantes, a União passou 
a possuir quatro representantes diretos e 
mais, nos portos por ela administrados, os 
representantes da Autoridade Marítima e da 
Administração do Porto (este por ela nome-
ada). A despeito da independência técnica 
desses dois últimos representantes, não há 
como se negar que eles se situam na área de 
influência do Poder Central. Ou seja, a União 
passou a ter, em tese, a possibilidade de 
contar com seis dos oito representantes do 
Bloco do Poder Público, nos portos sob sua 
administração. E nos portos administrados 
pelos estados e municípios, com até cinco 
dos oito representantes desse bloco. Os dois 
outros representantes são um do estado e 
outro do município onde o porto se localiza.

Os outros dois blocos, com 25% do 
total de representantes cada um, pertencem 
à classe empresarial e aos trabalhadores. 
Em outras palavras, além de os CAP terem 
sido rebaixados à condição de órgãos con-
sultivos, sem poder de decisão, a União 
passou a ter, no mínimo, o poder de veto 
nesses conselhos, mesmo naqueles portos 
por ela não administrados. Quer dizer, nem 
nos esvaziados CAP, que passaram a ser 
órgãos apenas consultivos, será possível a 
aprovação de mera recomendação, contra 
a vontade da União.

Ressalte-se ainda a prevalência do 
entendimento do princípio da chamada 
”legitimidade democrática” (que, na prática, 
força a efetiva subordinação das agências 
reguladoras, entre as quais a ANTAQ, aos 
humores do Poder Executivo, mesmo tendo 
as leis de criação das agências explicitado 
que estas não mantêm nenhum vinculo 
hierárquico de subordinação ou decisório 
com a administração direta). 

Alguns defensores da centralização ale-
gam que, pela Lei nº 8.630, o planejamento 
portuário era disperso, citando como contrain-

dicação dessa teórica “dispersão”os riscos da 
falta de critério na liberação de outorgas de 
terminais portuários. E mencionam, como 
exemplo, a impossibilidade da liberação de 
uma outorga em sitio sem condições de aces-
so marítimo. Ora, nenhum agente econômico 
que se preze, nenhum empresário com inte-
resse no setor portuário irá planejar e pleitear 
uma outorga em local sem acesso aquaviário. 
Depois, a responsabilidade pela liberação de 
outorgas, com ou sem centralização admi-
nistrativa, continuaria sendo da ANTAQ. Em 
outras palavras, a centralização administrativa 
não agrega qualquer segurança adi-
cional à lógica de concessão das 
outorgas. A simples existência de 
um Plano Geral de Outorgas para 
ordenamento da exploração de 
serviços portuários pela iniciativa 
privada, já é condição suficiente 
para evitar duplicidades, desper-
dícios de recurso ou a instauração 
de uma situação de concorrência, 
que possa ser classificada como 
predatória ou prejudicial à econo-
mia do país. Além do que, os que 
mais teriam a perder, nesse caso, 
seriam os próprios investidores e 
operadores privados.

O que se questiona é a cen-
tralização administrativa dos 
portos e não a centralização 
dos critérios para  concessão de 
outorgas, ou do planejamento das 
regras para esse fim.

Possivelmente, numa interpretação mais 
qualificada, o objetivo perseguido pelo novo 
marco terá sido o de assegurar a melhoria 
da eficiência portuária. Contudo, de boas 
intenções o inferno está repleto. A drástica 
redução da participação dos estados, municí-
pios, usuários e trabalhadores na gestão dos 
portos públicos não deixa de ser uma medida 
extremamente polêmica do ponto de vista da 
desejada eficiência do setor no Brasil.

Talvez tivesse sido melhor aproximar 
mais a gestão dos portos brasileiros do 
modelo do norte da Europa, cujos portos 
estão entre os mais eficientes do mundo. 
O que significaria um maior afastamento 
da União das administrações portuárias.  
E não o contrário. 

cONclUsÕes
Não fosse o fato de promover maior 

concentração de poder nas mãos da União, 
o atual marco regulatório teria se constituído 

em mudança elogiável sob todos os aspectos.
Dado o atual “estado da arte”, um 

passo de importância na direção de um 
modelo institucional mais eficaz  para os 
portos seria o de, pelo menos, se retornar 
ao grau de descentralização anterior à Lei 
nº 12.815/2013. O passo seguinte deveria 
ser estabelecido na direção da eliminação 
ou redução dos conflitos que o marco 
regulatório anterior ensejou. 

Uma das possibilidades a serem es-
tudadas (a exemplo do que ocorreu com 
os principais sistemas de trens urbanos 

no Governo Itamar Franco) seria 
a transferência da infraestrutura 
e administração portuária, em 
sua maior parte, nas mãos da 
União, para os estados. Em al-
guns casos, melhor ainda seria 
transferi-las para as prefeituras 
municipais. 

A concretização dessa hipó-
tese de difícil realização — reco-
nheça-se — possibilitaria uma de-
cisiva melhoria do desempenho 
da atividade no país. A última 
questão remanescente, à luz do 
modelo inspirador dos portos do 
Mar do Norte, seria a de se resol-
ver se as administrações locais se 
fariam com ou sem a existência 
das companhias Docas ou de au-
tarquias com estruturas pesadas.

A despeito da dificuldade 
política de adoção de tal modelo, a esta-
dualização ou municipalização dos portos 
em poder da União melhoraria, e muito, 
a situação dos principais ancoradouros do 
país. A experiência mostra que os portos 
sob administração dos estados têm sido, 
em geral, bem geridos. Caso dos Portos 
de Paranaguá e Antonina, no Paraná, e 
do Super Porto do Rio Grande, no Rio 
Grande do Sul.

Pelo menos uma conclusão parece 
óbvia: o Brasil ainda não encontrou o 
modelo institucional ideal para gestão dos 
seus portos. Mas, como ensina a história 
dos países democráticos, o caminho não 
deverá ser o da progressiva centralização 
do setor. n

participação mais intensa do setor empresa-
rial na atividade portuária. Basta lembrar que 
o novo diploma legal, em tese, possibilitou 
a concessão de portos públicos à iniciativa 
privada. Além da implantação de instalações 
para movimentação de cargas variadas fora 

do porto público organizado. Outra contribui-
ção de relevância do novo marco regulatório 
foi a de permitir maior abertura para contra-
tação, pela iniciativa privada, de mão de obra 
pelo regime da CLT na atividade portuária.

Por outro lado, se algum reparo se 

*Capitão-Tenente RM2.  
Economista e consultor na área de transportes.  
Foi Diretor de Operações da Companhia Docas  
do Rio de Janeiro e membro do CAP dos portos  
do Rio, Sepetiba (Itaguaí), Niterói e Forno.

O brasil 
ainda não

encontrou o
modelo

institucional
ideal para
gestão dos

seus portos.
Mas, o

caminho não
deverá ser o 

da progressiva
centralização

do setor.
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FÍsICa

O esqUecIDO  
MAxwELL

Paulo roBerto gotaç* 

“Thoroughly conscious ignorance is the prelude to every real 
advance in science”

                                                    James Clerk Maxwell   

Dados biográficos

N
ascido a 13 de junho de 1831,em 
Edinburgh, Escócia, pertencente 
a uma família de quase nobreza 
(seu pai, John Clerk Maxwell, 
além de advogado, era “Laird”, 
título atribuído a ricos donos de 

terra), passou a infância, da qual guardou 
belas recordações, em Glenlair3, uma espécie 
de fazenda herdada, localizada às margens 
do Rio Urr, a aproximadamente 100km da 
cidade. Apesar das ausências determinadas 
principalmente pelas atividades acadêmicas, 
e umas poucas viagens, nunca perdeu os 
vínculos com a propriedade.

Órfão da mãe, Frances Maxwell, aos 
oito anos de idade iniciou seus estudos na 
Academia de Edinburgh, ingressando na 
universidade da mesma cidade em 1847.
Alçou voo em 1850, para Cambridge, onde 
desenvolveu grande parte de sua atividade 
acadêmica ao longo da vida, com o propósito 
inicial de formar-se em leis, seguindo os 
passos do pai. Esse projeto não se materia-
lizou face à atração pelas questões ligadas à 
Filosofia Natural, nome atribuído à época ao 
que hoje se entende como Física ou Química, 
por exemplo. 

Produção científica
Desde a mais tenra infância, Maxwell 

demonstrou possuir duas características que 
marcaram toda sua obra científica. Uma foi 
sua insaciável curiosidade a respeito dos 
fenômenos naturais – sobre qualquer coisa  
que se movia, brilhava ou provocava ruído, 
perguntava “What’s the go o’ that”1 – e a 
outra, a necessidade de ir além dos proble-
mas originalmente propostos, e generalizar 
soluções no sentido de abranger situações 
mais complexas e interessantes.  

Precoce, publicou seu primeiro trabalho 
em 1846, prestes a ingressar na Universida-
de de Edinburgh, com 15 anos, um interes-
sante estudo sobre curvas ovais6. 

Uma elipse, como é de conhecimento 
geral desde a antiguidade, pode ser cons-
truída de maneira elementar, utlizando-se 
um lápis, um cordão de comprimento fixo 
e dois grampos que fixam suas extremida-
des. Assim (figura 1), com as pontas do fio 
amarradas nos pontos A e B e o lápis livre 
de se mover em C, mantendo o fio esticado, 
constrói-se a curva, caracterizada pelo fato 
de que a soma AC + BC é sempre constante. 
Os pontos A e B são chamados focos da 
elipse e a curva corresponde, por exemplo,  
em primeira aproximação, às trajetórias dos 
planetas em torno do sol.

Em 1856, seu pai John 
faleceu e, dois anos após, 
em 1858, casou-se com 
Katherine Mary Dewar, fi-
lha do diretor do Marischal 
College, instituição ligada 
à Universidade de Aber-
deen onde era professor 
nomeado. Ela, além de 
excelente companheira, 
foi valiosa colaboradora na 
execução de experimentos 
idealizados pelo marido. 
Não tiveram filhos. 

Fo i  d ispensado em 
1860, em virtude de re-
formulação administrativa 
no sistema educacional 
efetuada pelas autorida-
des locais, e não logrou 
êxito na tentativa de ocu-
par a cadeira de Filosofia 
Natural da Universidade 
de Edinburgh. Todavia foi 
selecionado para ocupar  
o mesmo posto no King’s  
College de Londres, tendo 
sido agraciado por seu tra-
balho ligado à composição 
das cores visíveis. No ano  
seguinte foi eleito FRS 
(Fellow of The Royal Society). 

Permaneceu em Londres até 1865, 
quando retornou a Glenlair, onde, além 
de cuidar da admistração da propriedade, 
dedicou-se à publicação de vários de seus 
trabalhos científicos.

Foi nomeado em 1871 Professor de 
Física Experimental na Universidade de 
Cambridge e designado para, além da exe-
cução das tarefas puramente acadêmicas, 
supervisionar o projeto e a construção do 
prédio do hoje famoso Laboratório de Caven-
dish4, pertencente à mesma universidade, 
tornado completamente operacional em 
1874. Esse prédio foi importante por servir 
de cenário a experimentos fundamentais 
para o desenvolvimento da Física, e contar, 
entre os cientistas que por lá passaram, 
com 28 nomes laureados com o Nobel de 
Física ou Química, como, por exemplo Ernest 
Rutherford (1871-1937), considerado o pai 
da física nuclear. 

Após dedicar-se nos anos seguintes qua-
se que exclusivamente à edição e publicação 
de suas principais obras, faleceu em 1879, 
com apenas 48 anos.

                               
  figura 1 

Construção elementar da elipse

Prédio onde ainda hoje está o famoso 
Laboratório de Cavendish e, acima, a placa 

afixada na entrada do prédio

Impulsionado, porém, pela curiosidade 
e pela característica citada de generalizar 
questões aparentemente simples, estudou 
nesse primeiro trabalho a construção de 
ovais de vários focos, construídas com os 
mesmos apetrechos, como as mostradas na 
figura 2 (próxima página), com três, quatro 
e cinco focos, talvez mais realistas na repre-
sentação das órbitas planetárias, tendo em 
vista que a elipse simples supõe a existência 
somente do sol e do planeta em questão. 

C
A

B

james clerk Maxwell

Apesar de menos lembrado pelo público em geral, fora dos  
círculos dos especialistas, que os gigantes da Física, desde  
Galileu, passando por Isaac Newton e Laplace, por exemplo,  
até Einstein, Planck, Bohr e Heisenberg, criadores, entre outros,  
da moderna Mecânica Quântica, a importância do escocês  
James Clerk Maxwell para o desenvolvimento de conceitos e  
ideias fundamentais que evoluiram a aplicações tecnológicas  
sem as quais a vida hoje seria inimaginável, pode ser comprovada  
pelo título de uma das suas melhores biografias: The Man who  
Changed Everything1, ou também pela citação atribuída a  
Einstein sobre ele: The work of James Clerk Maxwell changed  
the world forever 2. 

No presente trabalho são analisados alguns aspectos  
biográficos e fazem-se referências aos seus principais trabalhos  
científicos, sem a preocupação de exibir os respectivos  
detalhes matemáticos. 

A fim de sublinhar, no entanto, as características pessoais  
de curiosidade e tendência de generalizar problemas simples,  
tornando-os mais interessantes, e que o acompanharam durante  
toda sua vida, cita-se, com comentário, seu primeiro trabalho  
publicado aos 15 anos de idade, sobre curvas ovais.

Conclui-se com as possíveis causas de seu pouco reconhecimento  
por parte do público em geral em relação a outros gênios com  
contribuições de valor comparável ou menor que as suas. 
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A partir daí, iniciou sua fantástica pro-
dução científica que enfocou quase todos 
os campos da Física, desde a ótica, que 
unificou com a teoria eletromagnética por ele 
codificada matematicamente, até aspectos 
de mecânica celeste, gerando resultados 
que até hoje constituem a base de inúmeras 
conquistas tecnológicas sem as quais a vida 
moderna não seria como é.

Assim, em 1848, publicou um trabalho 
sobre curvas que “rolam” sobre outras – On 
the Theory of Rolling Curves (tipo cicloide) 
e, em 1850, um estudo versando sobre 
o equilíbrio de sólidos elásticos – On The 
Equilibrium of Elastic Solids. 

Desenvolveu, em 1855, ideias sobre a 
percepção das cores pelo olho humano – 
Experiments on Colour, as Perceived by the 
Eye – onde estabeleceu princípios que até 
hoje são aplicados, por exemplo, nas TV’s 
a cores. Ainda nesse ano e no seguinte, co-
meçou a análise do trabalho experimental 
em eletricidade e magnetismo do grande 
Michel Faraday (1791 – 1867), criador do 
conceito de campo, em oposição à visão 
newtoniana de ação instantânea à distância, 
e publicou, em duas partes, o artigo On 
Faraday’s Lines of Force. 

O ensaio sobre o movimento dos aneis 
de Saturno – On The Stability of the Motion 
of Saturn’s Rings –, publicado em 1859, 
garantiu-lhe o Prêmio Adams7, o mais presti-
giado dos conferidos pelo Departamento de 
Matemática da Universidade de Cambridge, 
onde já estava desde 1850. 

Revolucionou, em1860, o corpo concei-
tual do estudo dos gases – Illustrations of the 
Dynamical Theory of gases –, introduzindo 
a visão atomista, supondo-os compostos 
por um grande número de constituintes e, 
pela primeira vez, incorporando leis esta-
tísticas e probabilidade nas descrições dos 

parciais, válidas para cada ponto do espaço e 
cada instante, interligando os vetores campo 
elétrico e magnético. 

Além de codificar, através delas, em 
linguagem matemática os fatos experi-
mentais conhecidos até o aparecimento 
da publicação do trabalho, inclusive a 
indução eletromagnética descoberta por 
Faraday – a variação do campo magnético 
com o tempo produz um campo elétrico,  

fundamental para o desenvolvimento pos-
terior de motores e geradores – Maxwell 
ousou e propôs, sem evidência experimen-
tal, a relação simétrica – a variação 
do campo elétrico produz um 
campo magnético – o que lhe 
permitiu prever em princípio a 
existência das chamadas ondas 
eletromagnéticas e concluir, com 
base em seus estudos anteriores 
sobre unidades de medida dos 
dois campos, que a velocidade de 
propagação delas coincidia com 
a da luz no vácuo, já largamente 
determinada experimentalmente, 
sugerindo assim talvez a maior 
unificação conceitual da Física, 
da Ótica com o Eletromagnetismo, 
até então fenômenos considera-
dos distintos. 

A verificação concreta de suas 
conclusões sobre as ondas previs-
tas, só ocorreu mais de 20 anos 
depois, em 1888, quando o Físico 
alemão, Heinrich Hertz12 (1857 – 
1894), comprovou a existência 
delas em laboratório. 

Seis anos antes de sua pre-
matura morte, em 1873, Maxwell 
condensou todo o conhecimento 
sobre o asssunto no massivo e até 
hoje famosíssimo livro A Treatise 
on Electricity and Magenetism13. 

Publicou, ainda no ano de sua 
morte, dois trabalhos e um livro 
sobre as pesquisas em eletricida-
de do famoso Henry Cavendish14 

(1731-1810), célebre pelas preci-
sões de suas medidas. 

Faleceu 5 de novembro de 1879, aos 
48 anos de idade, em Cambridge, aparen-
temente vitimado pela mesma doença que 
matou sua mãe, quando tinha apenas 8 anos. 
Após as cerimônias simbólicas, seu corpo foi 
transportado para Glenlair e sepultado no 
Cemitério de Parton, a pouca distância da 
propriedade.

A produção científica de Maxwell, além 
de extensa, multidisciplinar e pontilhada 
de descobertas fundamentais para o de-
senvolvimento da Física, constituiu fonte 
de aplicações tecnológicas futuras capazes 
de transformar o dia a dia da humanidade, 
com implicações profundas nas telecomuni-
cações e nos desenvolvimentos teóricos que 
estavam por vir. Suas 4 equações conden-
sando a teoria eletromagnética serviram de 

inspiração a Einstein para formulação, em 
1905, da Teoria da relatividade restrita, e 
suas concepções estatísticas para o estudo 

dos gases foram importantes até para 
o “insight” de Planck ao formular a 

hipótese quântica. 

Por que pouco conhecido?
Cabe com esse pano de fun-

do, a indagação: por que o reco-
nhecimento de sua importância 
como grande cientista se restringe 
aos estreito círculo dos especia-
listas, não sendo lembrado pelo 
público em geral, a exemplo do 
que acontece com Newton, Eins-
tein, Planck, Bohr e muitos outros? 

Deve-se considerar primeira-
mente o fato de suas ideias esta-
rem um pouco avançadas para o 
estágio em que se encontrava o 
conhecimento da Física na Ingla-
terra do seu tempo, o que impediu 
que seus pares vislumbrassem sua 
importância devidamente. Esse  
fato não aconteceu com alguns 
estrangeiros, tais como o austrí-
aco Boltzmann e o alemão Hel-
mholtz (1821-1894), sendo este 
último responsável pelo estímulo 
à montagem de um experimento, 
desafio aceito por Hertz, que es-
tabeleceu, em 1888, a existência 
das ondas eletromagnéticas pre-
vistas teoricamente por Maxwell 
nos anos 60 do século XIX, as 
quais, se tivessem sido considera-
das com mais seriedade por algum 

compatriota seu, talvez fossem 
conhecidas como ondas Maxwellianas 

e não como Hertzianas, como todos as de-
nominam hoje. Essas ondas, por exemplo, 
permeiam o espaço quando o cidadão mo-
derno transmite uma mensagem através de 
seu celular ou utiliza o radar para os mais 
diversos fins. Desdobramentos semelhantes 
marcaram a fama adquirida pelo italiano 
(1874-1937) Guglielmo Marconi, Nobel de 
Física em 1909, ao obter patentes com o 
objetivo de criar condições para o estabe-
lecimento de comunicação e telegráficas a 
grandes distâncias, sendo responsável pela 
transmissão, de Roma, em 1931, do sinal de 
rádio que ligou o sistema de iluminação do 
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro15. Muitos 
se lembram de Marconi,  mas poucos de 
Maxwell, que antecipou a existência das 

ondas que transportaram o sinal. 
Um outro aspecto que merece ser mencio-

nado está ligado ao seu temperamento tímido1 
e à sua predisposição de, sistematicamente, 
preocupar-se mais em ajudar o desenvolvi-
mento de outros cientistas, principalmente 
os mais jovens, esquecendo-se de promover 
suas próprias descobertas, muitas vezes por 
ele mesmo consideradas inusitadas e meio 
complicadas para a época, em virtude de uti-
lizar métodos matemáticos bastante recentes. 

Um outro registro que pode ser conside-
rado como determinante para sua relativa 
elisão, diz respeito ao fato de que tinha um 
pouco de dificuldade para ministrar cursos 
e proferir palestras, o que prejudicava consi-
deravelmente a propagação do seu trabalho.

Finalmente, mas não menos importante, 
não se pode esquecer de sua morte prema-
tura, aos 48 anos, em plena fase produtiva, 
quando tinha muito ainda a contribuir para 
o progresso da Física, tirou a oportunidade 
de ele mesmo mostrar, por mais tempo, o 
valor de seu trabalho. n

com temperatura maior. Afinal, não se pode 
usar uma geladeira para aquecer café nem 
um fogão para resfriar vinho tinto, fato cuja 
proibição natural, ou seja, a razão pela qual o 
demônio não é bem sucedido, reforça o lado 
estatístico por ele pioneiramente introduzido, 
daquela lei.  

Entregou em 1865, o cargo que exercia 
desde 1860, de professor nomeado da 
cadeira de Filosofia Natural no King’s Col-
lege de Londres, e retornou a Glenlair, lá 
permanecendo até 1871, período durante 
o qual, além de cuidar da administração 
da propriedade, aproveitou para preparar a 
edição de vários de seus trabalhos, inclusive 
a do livro The Theory of Heat, onde apresen-
tou formalmente o seu demônio. No mesmo 
ano, retorna a Cambridge como professor 
de Física Experimental e assume as difíceis 
funções de supervisor do projeto e da cons-
trução do prédio do famosíssimo Laboratório 
Cavendish, operacional em 1874, já citado, 
tarefa que que certamente prejudicou sua 
saúde, face ao grau de exaustão exigido. 

Foi também em 1865 que publicou seu 
mais importante texto, A Dynamical Theory 
of the Electromagnetic Field , onde apresen-
tou suas 4 célebres equações diferenciais 

fenômenos naturais, com consequências 
notáveis relacionadas aos fenômenos termo-
dinâmicos e desenvolvimentos importantes 
realizados pelo grande Ludwig Boltzmann8 
(1844-1906), criador da chamada Mecâ-
nica Estatística, que, como homenagem, 
também é conhecida hoje como Estatística 
de Maxwell-Boltzmann. Ainda no mesmo 
ano, publicou o trabalho On the Theory of 
Compound Colours and the Relations of the 
Colours of the Spectrum, no qual estabeleceu 
o princípio das três cores básicas, até hoje 
empregado, graças ao qual foi produzida em 
1861, a primeira fotografia a cores de que 
se tem notícia9. 

Seus estudos sobre os fenômenos elé-
tricos e magnéticos prosseguiram, sempre 
guiados pelos experimentos de Faraday e au-
xiliado por modelos mecânicos imaginários, 
constituídos por “células giratórias”1 ocupan-
do o espaço, sugestão por ele presumivel-
mente aceita, da existência do chamado éter, 
um meio que servia de propagação para os 
fenômenos elétricos e magnéticos, embora, 
em várias ocasiões, tenha enfatizado que 
tais artifícios de visualização mecânica pouco 
esclareciam sobre a realidade última. 

A década de 60, século XIX, ainda se-
ria marcada por importantes contribuições 
para o esclarecimento de questões ligadas 
à viscosidade de gases e sua dependência 
com a temperatura – On the Viscosity or 
Internal Friction of Air and Other Gases –, 
e ao aprofundamento de aspectos ligados 
à segunda Lei da Termodinâmica – On the 
Dynamical Theory of gases. É dessa época 
também a apresentação do interessante 
“demônio de Maxwell”10, um ser hipotético 
capaz de, com suas intervenções, contrariar 
os fundamentos da própria natureza, permi-
tindo a transmissão de calor de uma região 
com determinada temperatura, para outra   *Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref)

suas 4 
equações

condensando 
a teoria 

eletromagnética
serviram de
inspiração a
einstein para
 formulação, 

em 1905, 
da Teoria da
relatividade 

restrita, e suas
  concepções
estatísticas 

para o estudo 
dos gases 

foram 
importantes 
  até para o 
“insight” de 
Planck ao 
formular a 
hipótese 
quântica. 

figura 2 – Elipses com 3, 4 e 5 focos
Os fios estão fixos em A, B, C, D e E e os lápis em D’, E e F.
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ConHECEndo a JUdEIa

TERRA SANTA
luiz sérgio silveira costa* A 

Jordânia, até 1920, foi parte 
da Palestina, e, por isso, sua 
população também tem origem 
palestina, além de beduina.

O Oriente Médio é a região 
que engloba parte da Ásia Eu-

ropeia e da África Setentrional, banhadas 
pelo Mar Mediterrâneo e Oceano Índico. 
Engloba os seguintes países: Afeganistão, 
Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Chipre, Egi-
to, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Israel, 
Irã, Iraque, Jordânia, Kuwait, Libano, Omã, 

Palestina, Síria e Tur-
quia. Desses, os únicos 
países não totalmente 
asiáticos são o Egito 
(que tem seu território 
da península do Sinai 
na Ásia, mas é majo-
ritariamente africano) 
e a Turquia (majorita-
riamente asiática, mas 
com a Trácia incluída 
na Europa).

considerações histórico-culturais:  
o judeu e o judaismo

•O termo semita tem como principal de-
signação o conjunto de vários povos, entre os 
quais se destacam os árabes e hebreus, que 
compartilhavam as mesmas origens culturais e 
falavam linguas semíticas, mas que, devido às 
migrações, não compõem um grupo étnico ho-
mogêneo. Entre os antigos povos semitas estão 
os fenícios, hebreus, amoritas, cananeus, sírios, 
arameus, árabes e hicsos. Historicamente, es-
ses povos tiveram grande influência cultural, 
pois as três grandes religiões monoteístas do 
mundo, o judaísmo, cristianismo e islamismo, 
possuem raízes semitas.

O termo é muito usado no contexto 
racial, mas não como termo linguístico, que 
se refere a uma família de línguas — quer 
antigas, quer modernas —, originárias na 
sua maioria do Oriente Médio, que inclui 
o acádio, o amárico, o árabe, o aramaico, 
o assírio, o hebraico, o maltês e o tigrínia. 

A mais convincente hipótese da origem 
do povo semita é que esses povos teriam 

surgido na Arábia, a partir de 3.500 a.C., e  
teriam migrado para outras regiões em busca 
de terras férteis.

A palavra semita deriva de Sem, versão 
grega do nome hebráico Shem, um dos três 
filhos de Noé nas escrituras judaicas (Génesis 
5:32). Mas hoje, e indevidamente, o termo 
antissemítico ou antissemita é usado como 
sinônimo de antijudeu e, no sentido radical,  
quer dizer que o judeu não deve ter lugar 
na sociedade.

•Sião é o nome da mais alta montanha 
de Jerusalém, (cerca de 800m), onde o rei 
Davi construiu uma fortaleza, em posição 
privilegiada, que passou a ser a capital do 
Reino de Israel, e que, pela definição bíblica, 
foi chamada de a Cidade de Davi. Quando 
Davi mandou que para lá fosse levada a 
Arca da Aliança, o monte passou a ser consi-
derado local santo pelos judeus. Mais tarde, 
com a construção do Templo de Salomão, e 
a remoção da Arca para lá, o termo Sião 
passou a se referir ao pequeno monte em 
Jerusalém, dentro da Cidade Velha, onde se 

construiu o Templo de Salomão. Mais tarde, 
Sião passou a se referir ao próprio Templo e 
aos terrenos do templo, o Monte do Templo. 
Depois disso, Sião foi usado para simbolizar 
Jerusalém e a Terra Prometida. 

O sionismo, derivado de Sião (ou Jerusa-
lém), foi um movimento, criado nos tempos 
modernos, no século XIX, que expressava o 
apelo dos judeus de todo o mundo por sua 
pátria histórica – Sião, a Terra de Israel –, e 
defendia o direito à autodeterminação do 
povo judeu, a criação de um estado nacio-
nal judaico, o Estado de Israel e o retorno 
dos judeus espalhados pelo mundo. Assim, 
com a sua criação como Estado soberano 
em 1948, por direito legal, e não por ato de 
força, o termo deveria perder o seu sentido. 
Mas, tem sido usado, incorretamente, como 
sinônimo de antissemitismo, o que é incor-
reto, pois, o judaísmo tem mais de 5.000 
anos de existência e o sionismo deixou de 
existir sem ter completado nem um século 
de vida. Há até judeus que são antissionistas, 
sem serem, é claro, antissemitas!

Cristo desceu à terra e encarnou em Belém; redimiu o mundo no Gólgota; subiu 
aos céus no Monte das Oliveiras; e enviou aos discipulos o Espirito no Monte Sião. 
Como não seria santa a terra que testemunhou a salvação do mundo?

     Karen Armstrong 
(do livro Jerusalém, uma cidade, três religiões)

A terra de muitos nomes, Canaã, Judá, Judeia, Israel,  
Palestina, Terra Santa (dos cristãos), e Terra Prometida  
(dos judeus), é a área de 30 mil km2, 
entre o Rio Jordão, a Leste, e o Mar 
Mediterrâneo, a Oeste, e entre o  
Libano, ao Norte, e o deserto  
de Negev, ao Sul, ou seja, inclui  
Israel e a moderna Palestina.
É o local em que profetas, como  
Jesus Cristo e Maomé, interagiram,  
e seus seguidores consideram  
como uma região sagrada.

O monte sião 
onde o rei Davi construiu 
uma fortaleza
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A Arca da Aliança

•O termo judeu vem do nome Judá, um 
dos doze filhos de Jacó, e umas das doze 
tribos de Israel.

•A religião judaica foi a primeira religião 
monoteísta do mundo, que surgiu entre os 
hebreus antigos, sendo Abraão considerado 
o primeiro judeu, e o primeiro patriarca de 
Israel, seguido por seu filho Isaac e, em se-
guida, Jacó. Depois, com Moisés, o judaísmo 
foi formalizado, e, após a sua morte, Josué, 
sob a direção de Deus, liderou os judeus a 
se estabelecerem na terra onde hoje é Israel. 
Em seguida, os hebreus sofreram diversas 
invasões e a religião se tornou o principal 
elo entre eles.

• Israelense é o atual cidadão de Israel, e 
israelita é o povo dos tempos bíblicos.

•No nível religioso, os judeus se diferen-
ciam, uns dos outros, pela prática ritualista. 
São de 5 tipos: os conservadores, ou sionistas 
seculares, ou judeus seculares, 50% da popu-
lação judaica de Israel, os que construíram 
o Estado de Israel, não observam os rituais 
(são não observantes), e consideram que o 
Estado substitui a sinagoga (são nacionalis-
tas); os judeus ortodoxos, que acham que o 
Estado não substitui a sinagoga, e são 30%; 
os judeus ortodoxos messiânicos, 5%, que 
acham que o Estado é apenas necessário 
para trazer o Messias, o ungido por Deus; 
os judeus ultra-ortodoxos, 15%, os Hare-
dim, que não são sionistas, são repletos de 
reverência a Deus, não mandam seus filhos 
para servir ao Exército, não comemoram o 
dia da Independência de Israel, preferem 
falar em iídiche (língua dos judeus da Europa 
Oriental), usam os casacos e chapéus negros 
usados no século XVIII pelos cavalheiros da 
Europa Oriental, e não consideram a criação 
do Estado de Israel como tendo significado 
religioso, e que a Terra Santa não é dos 
judeus, mas a Terra Prometida, que ainda 
está por vir e que o Holocausto foi a puni-
ção pelo povo judeu ter renegado a Jesus; 
e os judeus reformados ou reformistas, que 
não são reconhecidos oficialmente, pelo 
seu posicionamento antissionista. Dos 13 
milhões de judeus no mundo, apenas 1,5 
milhão praticam hoje a doutrina reformista.

Conservadores e reformistas são o 
oposto dos ortodoxos. Por exemplo, nas 
sinagogas ortodoxas, as mulheres ficam 
separadas do homem por causa da supers-
tição em relação à pureza delas durante o 
ciclo menstrual. 

•A Terra Prometida era a terra fértil de 
Canaã, ou seja, a Terra Santa.

considerações histórico-religiosas:  
o árabe e o islamismo

•Árabe é uma pessoa oriunda da Penín-
sula Arábica (ou Arábia), – que hoje é compos-
ta pela Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Bahrein, 
Emirados Árabes Unidos, Omã e Iêmen – no 
Oriente Médio, e da África Setentrional. Um 
árabe, no sentido moderno da palavra, é 
alguém que é cidadão de um estado árabe, 
conhece a língua árabe e possui um conhe-
cimento básico da tradição árabe, isto é, dos 
usos, costumes e sistemas políticos e sociais 
da cultura. Eles falam o árabe, uma língua 
semita, que tem a mesma origem do hebreu.

•O árabe é essencialmente formado 
por muçulmanos, judeus e cristãos. Ou seja, 
ser árabe não significa ser necessariamente 
muçulmano e praticar o islamismo, embora 
a maior parte dos árabes seja de muçul-
manos, seguidores do islamismo, religião 
fundada pelo profeta Maomé no século VII, 
na Península Arábica, ou Arábia.

Na verdade, o Oriente Médio reúne 
apenas cerca de 18% da população mu-
çulmana no mundo, sendo que turcos, 
afegãos e iranianos (persas), embora mu-
çulmanos, não são árabes. Outros 30% de 
muçulmanos que não são árabes estão no 
subcontinente indiano (Índia e Paquistão), 
20% no norte da África, 17% no sudeste 
da Ásia e 10% na Rússia e na China. Há 
minorias muçulmanas em quase todas as 
partes do mundo, inclusive nos EUA (cerca de 
6 milhões) e no Brasil (cerca de 2 milhões). 
A maior comunidade islãmica do mundo está 
na Indonésia, que não é árabe.

•O Islã é o conjunto dos povos que 
professam o islamismo. O muçulmano é o 
seguidor da fé islâmica e, por isso, também 
chamado de islamita. O termo maometano 
às vezes é usado para se referir ao muçulma-
no, o que não é adequado, pois a religião é 
a  devoção a Deus, e não ao profeta Maomé 
(nasceu em 570d.C. e morreu em 632d. C.).

Em árabe, Islã significa “rendição” ou 
“submissão”, e se refere à obrigação do 
muçulmano de seguir a vontade de Deus. 
O termo está ligado a outra palavra árabe, 
salam, que significa “paz”, o que reforça o 
caráter pacífico e tolerante da fé islâmica. 
O termo surgiu por obra do fundador do 
islamismo, o profeta Maomé, que dedicou 
a vida à tentativa de promover a paz em 
sua Arábia natal.

• As raízes do islamismo não são  
conflitantes com as do cristianismo e do 

judaísmo. Assim como as duas outras 
grandes religiões monoteístas, as raízes do 
islamismo vêm do profeta Abraão. O pro-
feta Maomé, fundador do islamismo, seria 
descendente de Ismael, o primeiro filho de 
Abraão. Moisés e Jesus seriam descenden-
tes de Isaac, o filho mais novo de Abraão.

• Os muçulmanos não têm um deus 
diferente, pois Alá é simplesmente a palavra 
árabe para “Deus”. A aceitação de um Deus 
único é idêntica à de judeus e cristãos. 
Deus tem o mesmo nome no judaísmo, 
no cristianismo e no islamismo, e Alá é o 
mesmo Deus adorado pelos judeus, cristãos 
e muçulmanos.

•Apenas uma minoria, entre os cerca de 
1,6 bilhão de praticantes da religião muçul-
mana no mundo, é adepta de interpretações 
radicais dos ensinamentos de Maomé. Para 
essa minoria, a violência contra outros povos 
e religiões é considerada uma forma de ga-
rantir a sobrevivência do Islã em seu estado 
puro. Com efeito a Jihad – que não significa 
“guerra santa”, mas “luta”,” empenho”, contra 

os judeus, o Ocidente e os EUA, que conside-
ram “infiéis” – virou uma ideologia, a morte e 
destruição dos infiéis em nome de Alá. Mas, 
para a maioria dos seguidores do islamismo, 
a religião muçulmana é de paz e tolerância.

•Os especialistas se dividem em relação 
à dificuldade de se impor a democracia em 
países islâmicos. Para muitos, a religião e 
cultura islâmica formou sociedades em que 
os princípios democráticos não têm espaço e 
nem atraem as pessoas. Esses consideram que 
é inútil tentar impor regimes democráticos 
no Islã, pois a própria população não estaria 
disposta a abraçar a mudança. Mas, outros 
analistas dizem que o islamismo não impede 
o florescimento da democracia, e que os paí-
ses muçulmanos têm ditaduras e monarquias 
por causa de outros fatores. Seja qual for a 
explicação, o fato é que as democracias são 
raras no Islã: só a Indonésia, a Turquia e 
Bangladesh têm esse tipo de regime.

•Os muçulmanos se dividem, basica-
mente entre sunitas, a maioria, e xiitas, pois, 
no século VII, após o falecimento de Maomé, 

ocorreu uma disputa sobre quem seria o seu 
sucessor. Os sunitas, que venceram, diziam 
que o novo líder deveria ser escolhido por 
processo eleitotal, e os xiitas, que ele deveria 
ser familiar e descendente de Maomé. Os 
sunitas são mais ricos, e os xiitas pobres e 
despossuídos. Há outros grupos, como os 
alaoitas, na Siria.

•Os muçulmanos têm cinco obriga-
ções: a shahada, que é o recital do credo. 
“Alá é o único Deus e Maomé o seu profeta”. 
A salat, que consiste em orar 5 vezes ao 
dia, voltado para Meca; a zakat, que é o 
pagamento de doações, espécie de dízimo, 
para ajudar os pobres. A siam, jejuar no 
mês sagrado do Ramadã. E a haji, fazer, ao 
menos uma vez na vida, uma peregrinação 
a Meca. Não abrem mão disso, enquanto 
que, ao raiar do dia, os alto-falantes das 
mesquitas chamam os fiéis para rezar.

•Na mesquita, muçulmana, a porta prin-
cipal fica voltada para Meca. Na sinagoga, 
judia, para Jerusalém (em Jerusalém, voltada 
para o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar 

(era uma sala do Tabernáculo, e mais tarde, 
se transformou em uma sala do Templo de 
Salomão, de 5m x 5m, onde ficava guarda-
da a Arca da Aliança); e na igreja, católica, 
para o Leste, o nascer do sol. Na cidade de 
Jerusalém há 1.204 sinagogas, 158 igrejas, 
e 73 mesquitas.

Alguns dados atuais
•No mundo, são 2,1 bilhões de cristãos 

(31,5%), 1,6 bilhão de muçulmanos (24,2%) 
e 14 milhões de judeus (0,2%); em Israel, 
numa população de cerca de 8 milhões 
de habitantes, há cerca de 6 milhões de 
judeus, 1,4 milhão de muçulmanos e 100 
mil cristãos.

•Nos que são muçulmanos no mundo, 
cerca de 90% são sunitas, e 10%, xiitas; a 
maioria dos xiitas, cerca de 80%, vive em 
quatros países: Irã, Iraque, Paquistão e Índia; 
há outras seitas muçulmanas, como os alaui-
tas, na Síria.

•Os países com mais muçulmanos no 
mundo são: Indonésia: 209,1 milhões (87,2% 
da população local); Índia: 176,1 milhões 
(14,4% da população local); Paquistão: 167,4 
milhões (96,4% da população local); Bangla-
desh: 133,5 milhões (89,8% da população 
local); Nigéria: 77,3 milhões (48,8% da po-
pulação local); Egito: 76,9 milhões (94,9% da 
população local); Irã: 73,5 milhões (99,5% da 
população local); Turquia: 71,3 milhões (98% 
da população local); Argélia: 34,7 milhões 
(97,9% da população local) e Marrocos: 31,9 
milhões (99,9% da população local).

•A maior parte dos muçulmanos (61,7%) 
vive na região da Ásia-Pacífico, onde estão 
os quatro países com mais muçulmanos no 
mundo: Indonésia, Índia, Paquistão e Bangla-
desh. Em seguida, aparecem o Oriente Médio 
e o Norte da África (19,8%) e a África Subsa-
ariana (15,5%). Na Europa existem apenas 
2,7% dos muçulmanos do mundo, mas eles 
são cerca de 44 milhões, o que equivale a 
cerca de 6% da população europeia.

•No Holocausto, foram mortos 6 mi-
lhões de judeus.

•Descartando os que estão em outros 
países, são 6 milhões de judeus em um único 
país, contra os 1,6 bilhão de muçulmanos em 
22 países. Na França, a maior comunidade 
da Europa Ocidental, são 700 mil judeus.

• Israel tem 20,7 mil km2 (é quase igual 
ao estado de Sergipe e metade da Bélgica). 
A Cisjordânia, cerca de ¼ de Israel, tem 5,6 
km2, e a Faixa de Gaza, 350 km2.
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ou Esplanada do Templo (Kotel HaMa’aravi), 
pelos judeus, e Esplanada das Mesquitas ou 
Nobre Santuário (Haram esh- Sharif ), pelos 
muçulmanos, onde estão duas mesquitas: 
o Domo da Rocha (ou Cúpula da Rocha, ou 
Mesquita de Omar), a Mesquita de Al-Aqsa, e 
também o Museu Islãmico. Nessa esplanada, 
também circundada por uma muralha, o 
Muro do Templo, que usa dois lados do Muro 
da Cidade Velha, ficavam o Primeiro e Segun-
do Templo de Salomão, ambos destruídos no 
passado. No seu lugar, foi erguido o Domo 
da Rocha. O lado oeste do Muro do Templo 
é o atual Muro das Lamentações (chamado 
de Muro Ocidental), que divide, pois, a parte 
muçulmana da parte cristã. A entrada para 
a Esplanada do Templo é pela Porta do Ouro, 
ou Dourada.

Na Cidade Velha estão, pois, vários locais 
e construções de grande importância reli-
giosa, para judeus, cristãos e muçulmanos. 
Por isso, a Cidade Velha e as suas muralhas 
foram nomeadas, pela Unesco, em 1981, 
Patrimônio Mundial da Humanidade, por in-
dicação da Jordânia. A Cidade Velha, embora 
seja de grande religiosidade, não é quieta, 

 A entrada 
principal da 
basílica do 

santo sepulcro
     

• JERuSALÉM
”Não há duas cidades que 
tenham contado mais para a 
humanidade do que Atenas e 
Jerusalém”

 Winston Churchill

Nascida em 1004 a.C., quando foi criado 
o Reino de Davi, é a capital declarada (mas 
não reconhecida pela comunidade interna-
cional) de Israel, por Ben Gurion, o primei-
ro-ministro, em 5 de dezembro de 1949. 
Desde então é sede dos órgãos do governo, 
Parlamento (Knesset), Executivo e Judiciário, 
que  estão lá. A Lei Básica de Israel (1980) 
estabelece que “Jerusalém, completa e unida, 
é a capital de Israel”, apesar de a Autoridade 
Nacional Palestina ver Jerusalém Oriental 
como futura capital da Palestina, e as Nações 
Unidas e a maioria dos países não aceitarem 
a Lei Básica, argumentando que o estatuto 
final deve esperar futuras negociações entre 
Israel e a Autoridade Palestina. A maioria dos 
países mantém sua embaixada em Tel Aviv, 
retiradas de Jerusalém devido à a Resolução 
478, de 20 de agosto de 1980, do Conselho 
de Segurança da ONU.

Chamada de Al Quds (A Santa) pelos 
árabes, é a maior cidade de Israel, tanto em 
população quanto em área, com 732 mil 
residentes em uma área de 125 km² (incluin-
do a área disputada de Jerusalém Oriental). 
Quem nasce em Jerusalém é chamado de 
jerusolimita ou hierosolimita.

A 760m de altitude, tem, em janeiro, o 
mês mais frio do ano, com uma temperatura 
média de 8°C (às vezes, neva!); julho e agosto 
são os meses mais quentes, com temperatu-
ras médias de 23°C. As temperaturas variam 
muito do dia para a noite, e as noites de 
Jerusalém são frescas, mesmo no verão. A 
precipitação média anual é de aproximada-
mente 590 milímetros, com o período das 
chuvas ocorrendo entre outubro e maio.

A cidade tem rica história, que data do 
IV milênio a.C., é uma das mais antigas do 
mundo, e é a cidade santa tanto dos judeus 
como dos cristãos e muçulmanos (para esses, 
depois de Meca e Medina, na Arábia Saudi-
ta), e centro espiritual desde o século X a.C, 
por conter vários locais religiosos. 

No curso da história, Jerusalém foi des-
truída duas vezes, atacada 52 vezes, sitiada 
23 vezes, capturada e recapturada 44 vezes 
e mencionada na Biblia 632 vezes.

As atrações históricas:
•a Cidade Velha (ou Centro Histórico)

A Cidade Velha de Jerusalém tem extra-
ordinária importância não só histórica como, 
especialmente, religiosa: foi lá que os judeus 
construíram um templo, Jesus foi cruxificado 
e Maomé ascendeu aos céus!

Localizada na parte Oriental de Jerusa-
lém, tem a forma retangular, mas irregular, 
rodeada pela Muralha da Cidade Velha. 
Apesar de ter uma área de apenas 0,9km2, 

hospeda os principais pontos religiosos, e, 
tem, aproximadamente, 55 mil habitantes, 
residentes em quatro diferentes quadrantes, 
quarteirões, ou bairros, o Cristão, o Armênio, 
o Judaico e o Muçulmano. O bairro Muçulma-
no, o maior, tem cerca de 40 mil habitantes; 
o bairro Judeu, cerca de 6 mil habitantes; o 
bairro Cristão, cerca de 7 mil habitantes; e 
o bairro Armênio, cerca de 2 mil habitantes.

A noroeste, fica o bairro Cristão; a nor-
deste, o bairro Muçulmano; a sudoeste, o 
bairro Armênio; e a sudeste, o bairro Judeu. 

No bairro Cristão, a noroeste, o monu-
mento principal é a Basílica do Santo Sepulcro. 
Inclui a Porta Nova e partilha a Porta de Jaffa 
com o bairro Armênio (que se encontra na 
parte sudoeste) e a Porta de Damasco com 
o bairro Muçulmano, que fica a  nordeste.

O bairro Judeu, a sudeste, inclui a Porta 
do Lixo ou dos Detritos e a Porta de Sião, ao 
sul da qual se situa o Monte Sião (Sion).

O bairro Muçulmano inclui a Porta de He-
rodes, a Porta dos Leões (ou Porta de Santo Es-
têvão) e a Porta do Ouro ou Dourada (também 
chamada de a Porta do Oriente). Nele se situa 
um platô, conhecido como Monte do Templo 

mas viva, com um extenso mercado árabe, 
barulhento e cheio de pessoas, não só os 
habitantes como os turistas. 

Dentro da Cidade Velha ficam:
A Via Dolorosa (Via Crucis) e a Basílica do 

Santo Sepulcro (ou Basílica da Ressurreição), 
o lugar mais sagrado do cristianismo. A Via 
Dolorosa foi o cenário da Paixão de Cristo, 
o roteiro de Jesus nas 14 estações da Via, 
da sua condenação, carregamento da cruz, 
crucificação até o seu sepultamento. O per-
curso começa na Porta dos Leões, ou Porta 
de Santo Esteves, e segue até a Basílica do 
Santo Sepulcro, percorrendo a parte ocidental 
da Cidade Velha. Todas as sextas-feiras, os 
fiéis participam de uma missa e percorrem o 
trajeto das suas 14 estações, onde Jesus pas-
sou, há dois mil anos, a caminho da morte. 

A 1ª estação foi onde Jesus foi condenado 
à morte. A 2ª foi onde foi colocada a coroa 
de espinhos e Jesus começou a carregar a 
cruz. A 3ª foi onde Jesus caiu pela primeira 
vez. A 4ª foi onde Jesus encontrou a sua Mãe, 
Maria. A 5ª foi onde Simão Irineu ajudou 
Jesus a levar a cruz. A 6ª foi onde Verônica 
enxugou o rosto de Jesus. A 7ª foi onde Jesus 
caiu pela segunda vez. A 8ª foi onde Jesus 
consola as mulheres de Jerusalém. A 9ª foi 
onde Jesus caiu a terceira vez. A 10ª, junto à 
Basílica do Santo Sepulcro, foi onde Jesus foi 
despojado de suas vestes. As cinco últimas 
estações estão todas dentro da Basílica do 
Santo Sepulcro. São: a 11ª, o local da crucifi-

CIDADES E  
LOCAIS SANTOS  
DE ISRAEL

A cidade velha, vista do sudoeste.  
logo abaixo do Domo da Rocha, cúpula dourada, 
fica o Muro das lamentações. 
Na parte bem baixa, à direita, vê-se parte da 
Muralha da cidade velha. 
À direita, o Monte das Oliveiras

cação, quando Jesus foi pregado na cruz, no 
local chamado de Calvário, ou Gólgota, onde 
estão agora os ricos altares grego e latino. 

Entre os dois grandes altares do Calvário, 
há um altar menor, com uma estátua de ma-
deira, de 1778, feita em Lisboa, que lembra 
a dor de Maria e simboliza a dor de todas as 
mães que perderam seus filhos. Na 12ª, Jesus 
morreu na cruz. Na 13ª o corpo de Jesus foi 
tirado da cruz por José de Arimateia, banha-
do por Maria e envolvido por um lençol, na 
Pedra da Unção, retangular, de calcário rosa, 
que fica logo na entrada da Basílica. E, na 
14ª, Jesus foi posto no sepulcro, a Aedícula, 
de onde ressuscitou, no Domingo de Páscoa.        

O altar da 
crucificação
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A Basílica foi construída na parte oci-
dental da Cidade Velha de Jerusalém, na 
colina em que Jesus foi pregado à cruz, 
durante o período romano, por ordem 
do imperador Constantino (272-337). No 
ano 325, o governante romano mandou 
destruir o templo dedicado a Vênus, que 
ficava naquela área, e enviou pesquisado-
res capazes de realizar escavações arqueo-
lógicas. Depois de dois anos de trabalho, 
a equipe encontrou os supostos lugares 
citados nos Evangelhos, que levaram à edi-
ficação da Basílica. Dentro da Basílica fica a 
gruta (Aedícula) em que o corpo de Jesus foi 
colocado por três dias, até que ressuscitas-
se. A construção sobre essa gruta, em for-
ma de domo, foi erguida pelos Cruzados,  
posteriormente.                 

A igreja é administrada e mantida por 
um complexo arranjo entre os diferentes 
credos cristãos, com capelas para ortodoxos 
gregos, sírios, coptas e católicos romanos, 
entre outros. Recebe mais de dois milhões 
de visitantes por ano. 

O Monte do Templo, ou Esplanada do 
Templo (para os judeus), ou Esplanada das 
Mesquitas (para os muçulmanos); é um platô 
localizado no Monte Moriah,  que é sagrado 
para o judaísmo e também para o islamismo. 
Para os judeus, é o lugar mais sagrado do 
judaísmo (o segundo é o Muro das Lamen-
tações), pois, no Monte Moriah se situa a 
história bíblica de um santuário, o Primeiro 
Templo de Salomão (depois destruído pelos 
babilônicos). Segundo a tradição judaica, foi 
nesse local que Abraão preparou o sacrifício 
do seu filho Isaac a Deus (Gênesis 22:1-14), 

e onde, em 960 a.C., quase mil anos antes 
de Cristo, o Rei Salomão, filho de Davi, 
construiu o Primeiro Templo, por ser o local 
da “pedra do sacrifício de Isaac” (a Sagrada 
Pedra de Abraão), e um santuário que abri-
gasse o objeto mais sagrado do judaísmo, 
a Arca da Aliança, que é descrita na Bíblia 
como o local em que as Tábuas dos Dez 
Mandamentos e outros objetos sagrados 
teriam sido guardados.

Por sua vez, para os muçulmanos, é o 
3º lugar mais sagrado, (depois de Medina 
e Meca, onde nasceu e morreu, respectiva-
mente, o profeta Maomé). Para eles, o local 
é chamado de Haram al-Sharif (o Nobre 
Santuário), um local da fé islâmica, pois lá 
teria sido o lugar de partida da Al Miraaj (a 
ascensão, a viagem aos céus  do profeta 
Maomé, acompanhado do anjo Gabriel, ao 
encontro de Alá, em 620 d.C.).

Sob o governo de Herodes, na área 
do Monte do Templo foi construído um 
platô, no primeiro século d.C., como parte 
da construção do Segundo Templo judaico, 
também chamado de Templo de Herodes. 
Foi lá, inclusive, que Jesus profetizou a sua 
destruição (Mateus 24:1-2). A profecia de 
Jesus foi cumprida quando o templo foi 
destruído durante a guerra judaico-romana, 
no ano de 70d.C. 

Herodes, também conhecido como 
Herodes I, ou Herodes, o Grande, um judeu 
romano, Rei de Israel de 37 aC a 4 aC, foi 
descrito como “um louco”, que matou a 
sua família, vários rabinos e mais de mil 
criancinhas, à procura do “Menino Jesus”, 
ficou também conhecido por seus colossais 

projetos de construção em Jerusalém. 
Hoje, o Monte do Templo, ou a Esplanada 

das Mesquitas, que fica na Cidade Velha 
de Jerusalém – declarada Patrimônio da 
Humanidade pela Unesco em 1981–, abriga 
dois marcos islâmicos: o Domo ou Cúpula da 
Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, derivada do 
nome mencionado no Alcorão.

O Domo da Rocha (ou a Cúpula da Ro-
cha) foi mandado construir pelo califa Abd 
al-Malik ibn Marwan, em 697d.C., no final do 
século VII (ficou pronta em 698d.C), no local 
onde já existia uma pequena mesquita do 
tempo do califa Omar, a Mesquita de Omar. 
O Domo da Rocha, que tem uma cúpula 
dourada (é o cartão-postal de Jerusalém), 
recebeu esse nome devido à grande rocha 
existente no centro da mesquita. A rocha 
mede cerca de 19m por 12m e tem pouco 
menos de 2m de altura do chão do santuário. 

Embora alguns acreditem que o Domo 
da Rocha foi construído porque, segundo 
a lenda muçulmana, o profeta Maomé de 
lá ascendeu ao céu e encontrou todos os 
profetas que o precederam, essa versão não 
aparece em nenhum dos textos islâmicos até 
décadas após o santuário ter sido construído, 
o que levou outros a acreditarem que a razão 
principal pela qual a cúpula foi construída foi 
para comemorar a vitória islâmica, em 636 
d.C, sobre os babilônicos, em Jerusalém, e 
não devido à suposta ascenção de Maomé.

A tradição judaica, por sua vez, diz que 
foi naquela rocha que Abraão preparou o 
sacrifício de seu filho Isaac a Deus, e onde 
Salomão construiu o Primeiro Templo – que 
foi derrubado – e, posteriormente, Herodes 

construi o Segundo Templo, também derru-
bado, embora posteriores escavações arque-
ológicas não tenham encontrado qualquer 
vestígio dos templos. 

A Mesquita Al-Aqsa, que significa “a mes-
quita distante” se refere a uma passagem do 
Alcorão descrevendo uma viagem (al Isrã) do 
profeta Maomé, levado pelo Anjo Gabriel, de 
Meca à mesquita distante (Al Aqsa) e, de lá 
Maomé teria ascendido ao céu, onde dialogou 
com profetas, como Moisés, e se encontrou 
com Deus. Por isso, é mais importante  
para os muçulmanos do que o Domo da Ro-
cha e os muçulmanos consideram esse lugar 
como o terceiro mais sagrado, depois das 
cidades de Meca e Medina, na Arábia Sau-
dita, onde Maomé teria nascido e morrido, 
respectivamente. Outros, porém dizem que 
a ascenção ao céu de Maomé teria sido na 
rocha no interior do Domo da Rocha... 

Outra dúvida que permanece é o local 
da Mesquita de Omar, pois uns dizem que 
era onde hoje está o Domo da Rocha, e 
outros, onde hoje está a Mesquita Al Aqsa. 
De qualquer modo, tudo teria ocorrido no 
sítio do Monte do Templo ou Esplanada das 
Mesquitas, o que torna o local sagrado para 
judeus e muçulmanos.

A Mesquita também teria sido mandada 
construir pelo califa, em 705d.C., embora 
tenha sido destruida várias vezes por terre-
motos, como o de 1033. É a maior mesquita 
de Jerusalém, com capacidade para receber 
cerca de 5 mil fiéis. 

A Mesquita Al-Aqsa e o Domo da Rocha, 
tornaram-se, pois, símbolos do movimento 
nacionalista palestino. Quando o Estado 
de Israel conquistou Jerusalém Oriental na 
Guerra dos Seis Dias, em 1967, passando a 
controlar os lados cidental e oriental da cida-
de, procedendo à sua reunificação, manteve, 
como forma de ajudar à paz, a administração 
dos sítios religiosos muçulmanos de Jeru-
salém nas mãos da Jordânia (muçulmana), 
incluindo a Esplanada das Mesquitas. 

Hoje, é permitida a entrada de turistas 
não muçulmanos na Esplanada, e de judeus, 
também, mas há restrições de horários, devi-
do às orações, sendo que judes não podem 
rezar lá, o que tem causado crescente atrito, 

pois há cada vez mais judeus que querem 
fazer isso, pois é  local muitas vezes citado 
na Biblia como centro da vida judaica até 
a expulsão dos judeus de Jerusalém pelos 
romanos, no ano 70.

O local é também associado a vários 
profetas judeus, embora os muçulmanos os 
considerem como muçulmanos, e isso cons-
titui uma das razões pelas quais a cidade de 
Jerusalém é considerada Cidade Santa por 
várias religiões. Outro exemplo da contro-
vérsia lá existente, é que, na parte leste do 
Monte do Templo, fica a Porta Dourada ou 
do Ouro, considerada sagrada pelo judaismo 
(a chegada do Messias), pelo cristianismo 
(chegada de Jesus no Domingo de Ramos) e 
pelo islamismo (local da futura Ressureição).

A Porta Bab-al-Maghariba, interna, na 
parte norte do Muro do Templo (que circun-
da o Monte do Templo) é o único acesso às 
mesquitas para os não muçulmanos.

 O Muro das Lamentações é o segundo 
local mais sagrado do judaismo, depois do 
Monte do Templo. É o pedaço de 55m de 
extensão que restou do muro de contenção 
do Monte do Templo, que foi aplainado 
para a construção do Templo de He-
rodes, o Segundo Templo, que 
ele mandou construir no 
Monte Mariah, no local 
do Primeiro Templo, 

de 960 a.C. (século X a.C.), que foi derrubado 
pelos babilônicos em 586 a.C. (século VI 
a.C.). O Segundo Templo, o de Herodes, foi 
destruído pelos romanos (Imperador Tito, 
no ano 70 d.C.). Segundo consta, quando 
Tito o destruiu, manteve parte do muro de 
contenção, para que os judeus mantivessem 
a amarga lembrança (daí o nome de Muro 
das Lamentações). 

Muitos fiéis visitam o Muro para orar e 
depositar seus desejos por escrito. Fica lo-
calizado no lado Oeste do Muro do Templo 
e, por isso, é também chamado de Muro 
Ocidental. No dia santo judaíco, o Shabat, 
que vai do pôr do sol de 6ª feira ao pôr do 
sol de sábado, há, lá, danças, rezas e mui-
tos religiosos. No Muro, há uma divisão: as 
mulheres à direita e os homens à esquerda

Mesquita Al Aqsa (cúpula preta)

o domo da 
rocha
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(de quem olha para o 
Muro), onde há uma si-
nagoga e a entrada para 
visitar as escavações do 
Muro. Durante 20 anos, 
arqueólogos trabalharam 
abrindo esse túnel, que 
corta por baixo o bairro 
muçulmano. Lá em bai-
xo, o Muro continua por 
cerca de 300m e desce 
o suficiente para che-
gar a uma rua da época 
de Herodes. No início 
do tour, que dura uma 
hora, há uma maquete 
explicativa. 

No site www.theko-
tel.org há um passeio 
virtual pelos túneis. As 
reservas devem ser feitas 
com antecedência.

A Muralha da Cidade 
Velha, mandada cons-
truir entre 1535 e 1538 
(século XVI) pelo sultão 
otomano Solimão, se 
estende por 4,5 km, com 
uma altura que varia 
entre 5 e 15m. Pode-se 
caminhar por ele, num passeio muito pouco 
divulgado. Ao entrar na Cidade Velha pela 
Porta de Jaffa, há, à esquerda, uma escada. 
Em cima, há uma bilheteria e uma catraca, 
por onde é possível, percorrer a muralha (an-
tes percorridas pelos sentinelas), em sentido 
horário. Porém, não é possível percorrê-la na 
sua totalidade, só até a Porta do Leão, por 
causa do Monte do Templo (onde estão a 
Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa)  
e da abertura feita, junto à Porta de Jaffa, 

para o Kaiser Guilherme 
II entrar em Jerusalém 
montado a cavalo, ves-
tido de Cruzado, no dia 
29 de outubro de 1898. 
De qualquer modo, é 
preciso ter cuidado, pois, 
em alguns pontos, a ma-
nutenção das grades de 
proteção deixa a desejar. 
Mulheres não devem ir 
sozinhas. 

As Portas da Cidade 
Velha, são oito, localiza-
das na Muralha da Cida-
de Velha, cada uma com 
um significado. A Porta 
do Lixo é o caminho 
direto para o Muro das 
Lamentações. A Porta 
de Damasco, a mais 
imponente (conhecida 
como Sha´ar Shekhem, 
em hebráico, e Bab el
-Amud, em árabe) leva 
ao coração da Jerusalém 
Oriental. Foi pela Porta 
de Herodes, ao lado, que 
os cruzados entraram, 
em 1099. E pela Porta 

dos Leões que o exército israelense tomou 
a cidade na Guerra dos Seis Dias, em 1967. 
Junto à Porta da Jaffa, a mais movimentada, 
ficam a Torre da Davi, a última das três torres 
feitas por Herodes, e a Praça de Omar, onde 
começa o Mercado Árabe, com várias ruas 
estreitas com inúmeras lojas, dos dois lados, 
e alguns pequenos restaurantes.

A Torre de Davi é uma cidadela, que data 
do século I, quando serviu de palácio para 
Herodes. O lugar passou por tantas mãos 

que, na vez dos bizantinos, foi 
erroneamente confundido com o 
Palácio do Rei Davi, daí o nome 
“Torre de Davi” para o minarete 
onde, hoje funciona um museu 
que conta a história de Jerusalém.

•O Monte das Oliveiras, loca-
lizado na parte leste da Cidade 
velha, é local sagrado para judeus, 
cristãos e muçulmanos, pois muitas 
tradições estão associadas a ele. 
Segundo a Bíblia, foi onde Jesus 
passou muito tempo pregando para 
seus discípulos, onde celebrou a 
última ceia, onde foi aprisionado, 
no Jardim do Getsêmani, que fica 

na base do Monte das Oliveiras, e aonde 
ascendeu ao céu. 

No Monte das Oliveiras ficam:
O Cemitério, que vai descendo pela 

encosta do Morro.
A Igreja de Todas as Nações, também co-

nhecida como Igreja ou Basílica da Agonia, 
uma igreja católica, localizada próxima ao 
Jardim de Getsêmani. Foi construída entre 
1919 e 1924, em torno de uma seção de 
solo rochoso onde se acredita que Jesus teria 
orado antes de sua prisão. É chamada de 
Todas as Nações porque 22 nações doaram 
recursos financeiros para a sua construção, 
incluindo o Brasil. Por isso há capelas de 
todos esses países.

A Igreja Dominus Flevit, também cha-
mada de Igreja das Lágrimas de Cristo, 
construída pela ordem Franciscana em 1954, 
e projetada por Antonio Barluzzi, na forma 
de uma lágrima na parte de cima, estilo 
bizantino.

A Igreja de Santa Maria Madalena, per-
tencente à Igreja Ortodoxa Russa, com sete 
cúpulas douradas, em forma de bulbos, 
com crucifixos no alto. Foi construída em 
1885, pelo Czar Alexander III, da Rússia, em 
memória de sua mãe, Maria Alexandrovna. 
Embora tenha sido dedicada à sua mãe, ela 
foi chamada de Igreja de Santa Maria Ma-
dalena, após seu nome ter sido santificado.

A Capela da Ascensão, um local sagrado 
para cristãos e muçulmanos, onde, se acredi-
ta, ela marque o local de onde Jesus ascen-
deu para o céu. Na pequena igreja/mesquita 
circular está uma pedra com uma marca que, 
se acredita, se trate do pé esquerdo de Jesus, 
antes de subir ao céu .

A Igreja (ou Convento) do Padre Nosso, 
onde Jesus ensinou a seus discípulos a 
Oração do Senhor, o Padre Nosso. Lá estão 

vários painéis de azulejos com a oração  
escrita em 60 idiomas, inclusive o português 
de Portugal e do Brasil;

•O Monte Sião, situado na parte Sudeste 
de Jerusalém, e na parte sul do Bairro Judeu 
da Cidade Velha Cidade Velha, com 800m 
de altitude, é a mais alta montanha da ci-
dade. O nome original se referia à fortaleza 
conquistada por Davi, que ficava em posição 
privilegiada para a defesa de Jerusalém.  Mais 
tarde, Davi ordenou que a Arca da Aliança 
fosse levada para lá, e, por causa disso, o 
monte passou a ser considerado sagrado para 
os hebreus. A Arca, que morava no Templo de 
Salomão, desapareceu quando da demolição 
do Templo, por Nabucodonosor, rei da Babi-
lônia, ao conquistar Jerusalém, em 586 a.C..

No Monte Sião fica a Igreja da Assunção, 
ou Dormição, local da tumba da Virgem 
Maria. A teoria mais aceita pelos cristãos 
é que Maria não teria morrido, mas as-
cendido aos céus, num sono eterno. Seu 

kaiser alemão Guilherme II, e colocado sob 
guarda dos beneditinos em 1910. Uma sala 
circular é o local onde a Virgem teria sido 
encontrada em repouso.

Na parte superior da igreja fica o Cenáculo 
(o termo é derivado da palavra latina cena, 
que significa “jantar”), local onde ocorreu a 
descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, 
a Última Ceia, entre Jesus e os apóstolos, 
onde Jesus instituiu a Eucaristia e onde 
apareceu após a sua Ressurreição..

Lá também fica o Túmulo de Davi, um dos 
personagens mais importantes da Bíblia, sob 
o edifício do Cenáculo. Muito se questiona a 
presença da tumba do famoso rei no local, 
pois a Bíblia alega que ele foi sepultado na 
cidade de Davi, o que pode sugerir que te-
nha sido em outra localidade incerta. Alguns 
estudiosos defendem que é na Cidadela de 
Davi, próxima do Cenáculo, já que lá também 
foram sepultados outros reis.

A igreja mais antiga não é a do Santo 

protestante da cidade. A linha ortodoxa russa 
tem como base a Igreja de Alexandre, a leste 
do Santo Sepulcro, e os luteranos rezam 
na Igreja Luterana da Redenção, cuja torre 
oferece bela vista da Cidade Velha

As atrações urbanas  
e modernas de jerusalém 

• O Museu Israel de Jerusalém, é um 
museu arqueológico e de arte, onde estão 
os manuscritos do Mar Morto, uma coleção 
de centenas de textos e fragmentos encon-
trados em uma caverna, perto do Mar Morto, 
nos anos 1940 até 1950. Eles são a versão 
mais antiga do texto bíblico, datando de mil 
anos antes do texto original da Bíblia, usado 
atualmente. 

•O Memorial do Holocausto (Yad Vasshen); 
engloba: o Museu do Holocausto, localizado 
em prédio moderno, aberto ao público em 
2005, que perpetua a memória das vitimas 
do holocausto. Dividido em nove galerias, o 
museu relata as histórias das comunidades 
judaicas antes da Segunda Guerra Mundial e 
da série de eventos que sofreram a partir da 
subida dos nazistas ao poder, passando pela 
perseguição dos judeus, sua expulsão aos 
guetos, envio aos campos de concentração 
e terminando com o genocídio em massa. 
As experiências pessoais e os sentimentos 
das vítimas do holocausto constituem a base 
das exibições do museu. Fotografias, filmes, 
documentos, cartas, trabalhos de arte e itens 
pessoais, que foram encontrados nos cam-
pos e nos guetos, são uma parte da exibição. 
Na saída do museu ficam: o Hall dos Nomes, 
um memorial inspirado, contendo mais de 
três milhões de nomes de vítimas do holo-
causto, nomes que foram informados pelas 
famílias e parentes; o Hall da Recordação, 
onde arde uma chama eterna; o Memorial 
das Crianças, onde velas acesas são refletidas 
em espelhos, recordando o milhão e meio 
de crianças judias assassinadas; o Memorial 
dos Deportados, um vagão de trem autêntico, 
pendurado sobre o penhasco, na estrada 
que desce a montanha, simbolizando os 
vagões usados para transportar os judeus 
aos campos de concentração; a Avenida dos 
Justos Entre as Nações, com mais de duas 
mil árvores plantadas em honra daqueles 
que, embora não judeus, arriscaram as suas 
vidas para salvar os judeus dos nazistas; e 
a Biblioteca, que abriga a maior quantidade 
de material sobre o holocausto. 

em jerusalém, uma repórter da tv 
vai ao muro das lamentações para en-
trevistar um velho palestino, famoso pela 
sua idade avançada. chegando ao local, 
vê que ele está rezando. depois de uma 
hora, o ancião para de rezar e quando se 
prepara para deixar o local, ela o aborda: 
– bom dia, senhor! eu sou da tv al jah-
zeera e queria entrevistá-lo. o senhor é a 
pessoa mais antiga que vem diariamente 
rezar aqui no muro. há quanto tempo o 
senhor vem aqui para rezar?

– ahh… há uns 80 anos – respon-
de o velho senhor.

– nossa! 80 anos! e o senhor rezou 
pedindo o quê, nestes anos todos?

– rezo pela paz entre judeus, mu-
çulmanos e cristãos, rezo para que o ódio 
pare e que nossos filhos cresçam juntos 
em paz e amizade. 

– e como o senhor se sente após 80 
anos de orações diárias?

– sinto-me como se estivesse falan-
do com uma parede…

corpo teria sido sepultado pelos apóstolos 
na Tumba de Virgem, junto ao Monte das 
Oliveiras, mas seu corpo teria desaparecido 
no dia seguinte. Já o local onde Maria teria 
caído em seu sono é celebrado na Igreja 
da Dormição. O templo foi construído na 
virada dos séculos 19 e 20 por ordem do 

Sepulcro, mas a Igreja de São João Batista, da 
metade do século V, escondida pelas casas 
do Quarteirão Cristão. Como ponto final de 
peregrinos de todas as partes do mundo, 
há, na Cidade Velha, igrejas e monastérios 
das mais diversas linhas cristãs. A Igreja 
Cristã, próxima à Porta de Jaffa, é a primeira  

A cidadela e Torre da Davi

A Igreja de Todas as Nações

A Igreja da Dormição
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A visita ao Memorial Yad Vashem é uma 
experiência emocionante e desoladora. 
Entretanto, ver as exibições e lembrar do 
Holocausto dá, aos mais de um milhão de 
pessoas, comuns, líderes mundiais e digna-

•NAZARÉ
A cidade, com 80 mil habitantes, nas 

montanhas da Galileia, onde Maria recebeu, 
do Arcanjo Gabriel, a noticia sobre a con-
cepção de Jesus, é a maior cidade cristã de 
Israel, uma das poucas em que se comemora 
o Natal, e também a maior cidade árabe de 
Israel. Foi local da infância e adolescência 
de Jesus. A atração principal é a Basílica da 
Anunciação, adjacente à  Igreja de São José, 
local onde funcionava a carpintaria de José, 
o marido de Maria. A Igreja da Anunciação 
é a maior igreja católica do Oriente Médio.

Em Nazaré foi realizado o primeiro mila-
gre de Jesus, que, numa boda, transformou a 
água em vinho, no episódio conhecido com 
as Bodas de Canaã.

A cidade tem comércio variado e res-
taurantes com o melhor da cozinha árabe, 
como humus (pasta de grão de bico), falafel 
(croquetes de grão de bico), tahine (pasta 
de gergelim) e kafka (bolinhos, em forma 
de charuto, de carne de carneiro).

•BELÉM
Com 30 mil habitantes, é, oficialmente, 

uma cidade palestina, localizada na Cisjordâ-
nia, a 10km ao sul de Jerusalém. É o local de 
nascimento de Jesus, marcado por uma es-
trela dourada, porão de uma gruta na Igreja 
da Natividade, a mais antiga da Terra Santa, 
com mais de 1.500 anos, erguida no local 
onde ele teria nascido. A igreja fica na Praça 
da Manjedoura, nome derivado do estábulo 
onde Maria teria dado à luz ao filho de Deus, 

Jesus de Nazaré. A Igreja da Natividade serve 
às três religiões cristãs: a católica (que é a 
Igreja de Santa Catarina, onde  São Jerônimo 
foi enterrado numa gruta, a ortodoxa grega 
e a ortodoxa armênia. Foi, também, local de 
nascimento de Davi.

•CAFARNAuM
Cafarnaum é a cidade onde Jesus ini-

ciou a sua pregação, antes de seguir para 
Jerusalém. 

“Deixando a cidade de Nazaré, foi 
habitar em Cafarnaum, à margem do lago, 
nos confins de Nabulon e Neftali”.

(Mateus, 4, 13)    

Lá,  curou a sogra de Pedro, um leproso e 
um servo de um centurião, ressuscitou uma 
criança, expulsou demônios, e nem assim o 
povo da cidade creu nele. Lá, ele escolheu 
seus discípulos. 

“Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma 
montanha para rezar, e passou aí toda a 
noite orando a Deus. Ao amanhecer, cha-
mou os seus discípulos e escolheu doze den-
tre êles que chamou de Apostólos: Simão, 
a quem deu o sobrenome de Pedro, André, 
seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, 
Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, 
chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, 
e Judas Iscariotes, aquêle que foi o traidor.”

(Lucas 6, 12-1)

Em Cafarnaum nasceram São Pedro e 

outros apóstolos. Hoje, estão lá: as ruinas 
da sinagoga, na qual Jesus passava as boas 
novas; a casa de São Pedro, onde Jesus 
passou três anos, em cima das ruinas, onde 
foi construída uma moderna igreja.

•TIBERÍADES
Tiberíades, a capital da Galileia, é uma ci-

dade no norte de Israel, com cerca de 40 mil 
habitantes. Batizada em honra ao imperador 
romano Tibério, hoje é a principal cidade 
às margens do Mar da Galileia, e uma das 
quatro cidades sagradas no judaísmo, junto 
com Jerusalém, Hebron e Sefad. Na tradição 
judaica, está associada ao elemento “água”.

Durante a época das Cruzadas, foi sede 
de um principado homônimo, também cha-
mado de Principado da Galileia.

Segundo a Bíblia, foi em Tiberíades que 
Jesus foi batizado por João Batista, no ponto 
do Rio Jordão, chamado de Pequeno Jordão 
(Yardenit). E onde pregou seus ensinamentos, 
reuniu os seus discípulos  e realizou parte dos 
milagres bíblicos, como: caminhar sobre as 
águas (há, hoje, um passeio de barco nesse 
local, no Mar da Galileia); a multiplicação dos 

pães e dos peixes, em Tabgha (Sete Fontes), 
na parte noroeste do Mar da Galileia, onde 
está a Igreja do Primado de Pedro. No centro 
da pequena igreja há uma pedra antiga, na 
qual Jesus teria colocado os pães antes de 
multiplicá-los, e algumas capelas, onde são 
realizadas missas para grupos de turistas, 
fiéis do mundo inteiro.

A cidade, considerada sagrada, é um 
importante ponto de peregrinação para os 
cristãos. O principal local é o Monte das Bea-
titudes ou da Bem Aventurança, o lugar onde 
Jesus elegeu como escola para os discípulos, 
e teria proferido o Sermão da Montanha, 
e onde, após a sua ressureição, apareceu 
a seus discípulos e designou Pedro para o 
comando da igreja primitiva. Lá fica a Igreja 
da Bem-Aventurança.

“Vendo aquelas multidões, Jesus subiu 
à montanha. Sentou-se e seus discípulos 
aproximaram-se dele. Então abriu a boca 
e lhes ensinava dizendo:

Bem aventurados os que tem um 
coração de pobre, porque deles é o reino 
dos céus! 

Bem aventurados os que choram por-
que serão consolados!

Bem aventurados os mansos porque 
possuirão a terra!

Bem aventurados os que têm fome e 
sede de justiça porque serão saciados!

Bem aventurados os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia!.

Bem aventurados os corações puros 
porque verão a Deus!

Bem aventurados os pacíficos porque 
serão chamados filhos de Deus.

Bem aventurados os que são perse-
guidos por causa da justiça, porque deles 
é o reino dos céus. Bem aventurados sereis 
quando vos caluniarem, quando vos per-
seguirem, e disserem falsamente todo mal 
contra vós por causa de mim.”

(Mateus 5, 1-12).

•RIO JORDÃO
O Rio Jordão nasce ao pé do monte Her-

mon, na região norte da Terra Santa. Recebe 
água de três afluentes, Dan, Hatzbani e Banias, 
segue até o Mar da Galileia, e, depois, chega 
ao Mar Morto. O lugar do batismo de Jesus 
foi, provavelmente, um pouco mais ao Sul, a 
vazante do Mar da Galileia, perto do deserto 
da Judeia. Mas, devido a sua posição muito na 

fronteira Israel-Jordânia, para fugir de regiões 
de possíveis conflitos, esse lugar, chamado  
Yardenit, foi desenvolvido para que os peregri-
nos possam realizar cerimônia de renovação 
do batismo no Rio Jordão. O rio percorre, 
251km, desde Hermon ao Mar Morto.

•MAR DA GALILEIA
Situado a nordeste de Nazaré, também 

chamado de Mar ou Lago de Tiberíades ou 
Lago de Genesaré (segundo Lucas) é, na 
verdade, um lago de água doce, na frontei-
ra entre Israel, Cisjordânia e Jordânia, com 
19km de comprimento e 13km de largura, 
cuja volta são 36km. Situado 213m abaixo 
do nível do mar, seu afluente principal é 
o Rio Jordão, que é também seu efluente, 
seguindo para o Mar Morto. Tem extrema im-
portância para Israel porque é de lá que vem 
a água doce que abastece várias cidades e 
o deserto, onde existem dezenas de planta-
ções que sobrevivem graças ao sistema de 
irrigação subsidiado pelo governo israelense. 
É local sagrado para o cristianismo, pois lá 
Jesus realizou muitos milagres, como os de 
caminhar sobre as águas, acalmar uma tem-
pestade, e alimentar 5 mil pessoas.

A água que abastece o Rio Jordão, que 
deságua no Mar da Galileia vem do extremo 
norte de Israel, quase na fronteira com o Lí-
bano, de um dos parques naturais do país, o 
Banias Falls, bem perto das Colinas de Golan. 

Há locais e infraestrutura para banhos no 
mar, especialmente em Tiberíades.

Nos tempos do Novo Testamento, 
ficavam nas suas costas as cidades de Ti-
beríades, Cafarnaum, Betsaida e Genesaré, 
entre outras. 

Foi no Mar da Galileia que Jesus recru-
tou quatro de seus apóstolos, Pedro, André, 
João e Tiago. 

Passando ao longo do Mar da Ga-
lileia, viu Simão e André seu irmão, que 
lançavam as redes no mar, pois eram 
pescadores. Jesus disse-lhes: “Vinde após 
mim, eu vos farei pescadores de homens”. 
Eles no mesmo instante, deixaram as redes 
e seguiram-no. (Marcos 1, 16-18).

Foi no Monte Tabor, a 17km a oeste do 
Mar da Galileia, que ocorreu o a Transfigu-
ração de Jesus, um  dos cinco marcos da 
sua vida, na narrativa dos Evangelho (os 
outros foram  o Batismo, a Crucificação, a 
Ressurreição e a Ascenção).

tários que passam pelas suas portas, anual-
mente, uma forma de honrar a memória dos 
seis milhões de vítimas judias.

• O trem metropolitano ou metrô de 
superfície, idealizado como um meio de trans-
porte comum para os habitantes do oeste da 
cidade (israelenses) e do leste,  palestinos, e 
inaugurado em 2010, esse ícone da moder-
nidade, percorre, na superfície, 14km em 23 
estações, e é um bom city tour para turistas. 
Paga-se apenas com a moeda local, o Shekel, 
e aceita notas, mas de até 20 Shekel.

•O Mercado (shuk) Mahane Yehuda é 
uma grande atração, por ser visitado por 
muitos turístas; aberto, ao ar livre, é mais 
cheio às 4ªS e 5ªS feiras, nos preparaitivos 
para o Shabat, o descanso semanal judeu 
(das 17 horas de 6ª feira às 17 horas de sá-
bado). Há várias barracas de frutas, verduras, 
pães, doces, especiarias, azeites, queijos, ca-
fés e pequenos  restaurantes. Fica na esquina 
da rua Yaffo com a rua Mehane Yehuda.

•A rua Ben Yehuda, centro comercial 
e de reunião das pessoas, por ser rua de 
pedestres e ter muitas lojas, restaurantes e 
bares, é muito animada à noite.

Outras atrações:
•O prédio do Parlamento de Israel.
•O prédio da Suprema Corte de Israel.
•O Parque Tecnológico de Jerusalém. 

•O Monte Scopus, a nordeste da Cidade 
Velha, onde estão a Universidade Hebráica 
de Jerusalém, (considerada uma das 100 
melhores do mundo!), o Hospital Hadassah 
e a Academia de Artes e Design de Jerusalém 

O Teatro de Jerusalém, na vizinhança 
de Talbiya, abriga cerca de 150 concertos 
por ano, e também espetáculos de teatro e 
dança, com artistas locais e de outros países. 
É lá que toca a Orquestra Sinfônica de Israel.

O estádio de futebol Teddy Kollek, com 
capacidade para 21 mil pessoas, é o principal 
de Jerusalém para sediar jogos de futebol.

O trem metropolitano

O Parque Tecnológico

local do batismo
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após a construção de um caminho que 
circundava a montanha, que foi chamado 
de “Caminho da Cobra”, no ano 73d.C.. Na 
véspera do ataque final dos romanos, os 
906 judeus que lá viviam decidiram fazer 
um suicidio coletivo, pois a alternativa seria 
serem mortos ou se tornarem escravos. 

A fortaleza foi descoberta por volta de 
1955, e, após trabalhos de escavações, hoje 
é local de visitação turística, tendo sido cons-
truído um teleférico para levar os turistas ao 
topo do morro, onde estão seus destroços.  
Considera-se, historicamente, que Massada 
foi o último foco de resistência judaica na 
região, para  onde eles só retornaram devido 
à resolução da ONU de 1947, que criou o 
Estado de Israel. Esse episódio, hoje, serve 
de motivação para os israelenses, que dizem 
que “nunca mais haverá uma Massada”!

• JERICÓ  
Considerada a mais antiga cidade do 

mundo, com mais de 9.000 anos, e situada 
27km a nordeste de Jerusalém, na margem 
ocidental do Rio Jordão, é, hoje, controlada 
pela Autoridade Palestina. No passado, por 
lá passaram Jesus e seus após-
tolos a caminho de Jerusalém. 
Foi perto de lá que Jesus, numa 
caverna na encosta do Monte 
da Tentação, passou 40 dias em 
jejum, meditando, quando Sata-
nás tentou seduzi-lo, logo após o 
seu batismo. Foi lá, também, que 
Jesus curou dois mendigos cegos 
(Lucas 19: 1-10). 

Outra atração é uma figueira 
de 18m, citada no Livro de Lucas, 
que teria sido onde Zaqueu, um 
coletor de impostos, subiu para 
ver Jesus de perto. 

A estrada de Jericó para Je-
rusalém é o local onde ocorreu 
a história do Bom Samaritano  

Na Transfiguração, no alto do monte, 
com três dos seus discípulos, Jesus começou 
a brilhar e uma voz vinda do céu o chamou 
de Filho, como já ocorrera em seu batismo, 
reforçando a identidade de Jesus como 
filho de Deus. Na doutrina cristã, o fato de 
a Transfiguração ter ocorrido no alto do 
morro representa o ponto onde a natureza 
humana se encontra com Deus, o encontro 
do temporal com o eterno, o processo que 
leva o fiel a Deus.

•MAR MORTO
Fica na fronteira entre Israel e a Jordânia, 

a 427m abaixo do nivel do Mar Mediterrâ-
neo, e onde estão enterradas Sodoma e Go-
morra. O Mar Morto tem esse nome devido 
à sua grande quantidade de sais, dez vezes 
superior à dos demais oceanos, o que causa 
a escassez de vida em suas águas, havendo 
apenas alguns tipos de bactérias e algas. 
Qualquer peixe que seja transportado pelo 
Rio Jordão morre imediatamente, assim que 
deságua nesse lago de água salgada. Pode-se 
tomar banho nas “águas que não afundam”, 
mas, como o Mar Morto tem uma altíssima 
taxa de salubridade, é  aconselhável não ficar 
mais que 10min nas suas águas. Há alguns 
locais, tanto no lado da Jordânia como de Isra-
el, com infraestrutura, com cadeiras de praia, 
piscinas e banheiros, com ducha e toalha, nos 
quais, pagando-se uma taxa, pode-se trocar 
de roupa e entrar no mar. 

O Mar Morto tem enorme valor econô-
mico, pois os minerais dissolvidos na água, 
como potássio, magnésio e outros, são uti-
lizados na indústria química, especialmente 
cosmética, produzindo cremes e loções.

Perto do Mar Morto, a 2,5km da sua 
ponta sudoeste, e a sudeste de Hebron, por 
sua vez ao sul de Jerusalém, fica Massada, 
uma fortaleza situada num platô, no alto de 
um penhasco ingreme e acidentado, hoje 
Patrimônio Mundial da Humanidade. A His-
tória conta que, após a guerra entre judeus 
e romanos, no ano 70 d.C., e a destruição 
do Segundo Templo pelos romanos, em Je-
rusalém, rebeldes judeus fugiram para o Sul, 
de Jerusalém para Massada, e dominaram 
a legião romana que estava na fortaleza 
construída pelo romano Rei Herodes, o Gran-
de, no ano 30 a.C., para ser um local onde 
poderia ficar em tempos de dificuldades, 
pois também construira um palácio para si. 
Os romanos, então, tentaram, por dois anos, 
retomar a fortaleza, mas só o conseguiram 

como patrimônio da humanidade. 
Surgida em 1909, como um bairro da 

cidade de Jaffa, árabe (hoje, Jaffa é como se 
fosse um bairro de Tel Aviv) a cidade tem, 
na sua praia, porto e calçadão, a sua grande 
atração, além de oferecer galerias de arte, 
museus, teatros, restaurantes, bares e cafés.

Jaffa, fundada em 7.500 a.C., é conside-
rada o porto mais antigo do mundo, tendo 
sido mencionanda na Bíblia, como a origem 
da viagem de Jonas. Depois de considerada 
como ponto estratégico no Mediterrâneo, 
hoje é uma mistura de árabes (muçulmanos) 
e israelenses (judeus), com muitos restau-
rantes, galerias de arte, mosteiros, igrejas 
e mesquitas. Lá ficam a Igreja de São Pedro 
(de lá, há bela vista para Tel Aviv e o Mar 
Mediterrâneo) e a Casa de Simão.

•HAIFA
Ao norte de Israel, é a terceira maior 

cidade de Israel e o porto principal do país, 

no Mar Mediterrâneo, centro de negócios, 
indústria e cultura do país. Foi conquistada 
pelos bizantinos, árabes, cruzados, otomanos, 
egipcios, e britânicos. É o centro mundial da 
religião Baha´i, e que recebe muitos fieis 
para peregrinação. Sua grande atração é o 
Jardim Baha´i, descendo, com 1.700 degraus, 
a encosta do Monte Carmel (onde atuou 

o profeta Elias), um belíssimo jardim muito 
bem cuidado, e que foi declarado Patrimônio 
Mundial pela Unesco. Vai-se de Tel Aviv para 
Haifa por estrada litorânea, a antiga Via Maris. 
Lá também fica a Igreja Stella Maris, o Mosteiro 
das Carmelitas (derivadas do nome Carmel).

  

•EILAT
Às margens do Mar 

Vermelho, ao sul de Israel, 
foi citada na Biblia como 
uma das cidades da via-
gem dos israelitas para o 
Êxodo. É, hoje, com seu 
tempo quente e seco, du-
rante todo o ano, um bal-
neário turístico, com vários 
hotéis e atrações marinhas, 
como o mergulho com 
golfinhos. É o ponto de 
partida para visitar Petra, 
na Jordânia.

(o nome vem da antiga região da Samária). 
  

•TEL AvIv
A capital e segunda maior cidade de 

Israel, com cerca de 500 mil habitantes, 
sempre foi vibrante e uma msitura de cultu-
ras e estilos de arte. A 65km de Jerusalem, 
às margens do Mar Mediterrâneo, é o centro 
da economia, comércio e cultura do país. É 
a sede do Teatro Nacional  e da Orquestra 
Filarmônica de Israel. Durante os anos 20 a 
30 do século XX, ficou conhecida como a ci-
dade branca, pelo bairro residencial de casas 
e prédios de arquitetura Bauhaus (criada na 
Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial), 
com o uso de formas simples, austeras, 
quadradas, retas, com telhados planos, e 
pilastras e tetos altos, e uso de pedras cal-
cárias nas fachadas. As pessoas que visitam 
Tel Aviv podem ver esses prédios na área das 
ruas Rothschild, Bialik e Dizengoff, e sentir a 
sua grande contribuição para a arquitetura 
da cidade. Por isso, Tel Aviv entrou, em 
2003, na lista das 56 cidades históricas do 
mundo, e se tornou uma das poucas cidades 
modernas a serem declaradas, pela Unesco, 

 As esculturas 
naturais de sal do 

Mar Morto

jardim baha´i

A fortaleza 
de Massad *Vice-Almirante (Ref).

DICAS PARA vISITAR ISRAEL
•tamanho do país: israel é tão 

pequeno que se pode ir de norte a sul, 
de carro, em 8 horas, e de leste a oeste, 
em apenas 2 horas. costuma-se dizer lá 
que “israel é um país de dimensões tão 
reduzidas que, é possivel ir do mediter-
râneo ao jordão por bicicleta...”

•idioma: o oficial é o hebráico, 
mas todos falam inglês. o aramaico 
não existe mais.

•Clima: varia do temperado ao 
tropical, com muito sol. ha duas esta-
ções distintas predominantes: o inver-
no, de novembro a fevereiro, com tem-
peraturas entre 5 e 12ºc, e um verão 
seco, de junho a setembro com tempe-
raturas entre 19 e 28ºc. no inverno há 
neve ocasional nas regiões elevadas, 
como jerusalém. no verão, há dias de 
temperatura extremamente alta, por 
causa de ventos secos e quentes, que 
sopram periodicamente. no outono a 
temperatura média é de 25º.

•passaporte: não há necessida-
de de visto para israel, mas é preciso 
para visitar a jordânia.

•Câmbio: a moeda em israel é o 
nis (novo shekel israelense), chamado 

de shekel, sendo que um us$ vale 
3,6nis, um c vale 5,1nis e um  
r$ vale 1,8nis. há lojas de câmbio em 
locais turísticos, com o letreiro  
“change”. pode-se, também, trocar 
moedas nos hotéis, que cobram taxas, o 
que não ocorre com as casas de câmbio. 
não é necessário trocar muitos dólares 
ou euros por shekeis, pois os táxis, as 
lojas e restaurantes, especialmente em 
locais turísticos e no aeroporto, aceitam 
dólares (mais usado) ou euros, e dão 
troco nessas moedas. o shekel serve 
para o transporte público, como o metrô 
de superfície, em jerusalém, e nos locais 
menos turísticos. além disso, na ausên-
cia de shekeis, pode-se pagar com o 
cartão de crédito. 

•Roupas: durante o dia, roupas 
leves. À noite, em jerusalém esfria, 
pois é alto. nos locais sagrados, a en-
trada com bermudas é desaconselha-
da. as mulheres devem lembrar que a 
cultura e o costumes são diferentes 
dos nossos, e, por isso, não devem 
usar saias curtas, que mostrem os jo-
elhos, decotes e calças muito justas, 
para não causar  embaraços aos ho-
mens e mulheres locais.

•Fuso: é de +5 horas.
vacina: para israel não é preciso, 

mas, se aproveitar a viagem para visitar 
a jordânia, é preciso tomar a vacina 
contra a febre amarela, e obter o certifi-
cado internacional. a vacina tem que 
ser tomada em até 15 dias antes da 
data de saída da viagem; se tomar com 
menos prazo, a vacina não terá valida-
de, impossibilitando o seu embarque. 
mas, na prática, ninguém pede, na jor-
dânia, o certificado;

•Feriados: as datas variam a cada 
ano; são o Pessah (7 dias em março ou 
abril). hashana (dois dias em setembro. 
Yom kippur (um dia em setembro ou 
inicio de outubro). e tabernáculos (seis 
dias em outubro). os sábados (shabat) 
são considerados dias sagrados para os 
judeus, e tudo fecha, das 17h da 6ª-fei-
ra às 17h do sábado.

•Religião: como, especialmente-
em jerusalém, há uma mistura de reli-
giões, deve-se ter cuidado com co-
mentários ou gestos indelicados, que 
possam causar desagrado.

•segurança: no aeroporto de tel 
aviv, o cuidado é total. para sair, antes 

de se dirigir ao balcão da companhia 
aérea, passa-se por uma verificação 
de passaporte, da quantidade e tama-
nho das malas, e são feitas várias per-
guntas do tipo “você fez sozinho a sua 
mala? você está levando algum objeto 
cortante?”. mulheres com o nome Fá-
tima são muito interpeladas, pois é um 
nome de origem árabe. aceito pelo 
funcionário, ele coloca um selo no pas-
saporte e duas fitas brancas nas malas 
de porão, que devem estar sem cade-
ados – para a necessidade de abrir, se 
for caso (o ideal é usar uma fita plásti-
ca de lacre). depois, faz-se o check in 
na companhia aérea e se despacham 
as malas de porão do avião. daí, vai-
se para a área de embarque, onde 
ocorrem as conhecidas verificações de 
segurança (raios x da bagagem de 
mão, passagem da pessoa pelo detec-
tor de metais e, finalmente, o controle 
de passaportes).;

•Hotéis: em tel aviv: hotel grand 
beach (4*). em tiberíades: hotel leo-
nard club (4*). em jerusalém: hotel 
grand court (4*).

•táxis: são caros e não têm taxí-
metro, sendo o preço ajustado antes 
da corrida. n
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REFLEXÃo

F
alar da morte costuma ser motivo 
de se pedir para mudar de assun-
to. Ninguém quer pensar nela. 
Provavelmente por essa razão, 
muitos materialistas acusam os 
religiosos de terem inventado a 

história da reencarnação, como um alento 
para superar o medo de morrer. 

As explicações religiosas, tanto dos que 
pregam a existência do céu e do inferno 
quanto dos que acreditam na continuida-
de da vida, numa viagem do espírito por 
outras formas da matéria, até que volte a 
reencarnar neste mundo, talvez soem de-
masiadamente fantasiosas para quem pos-
sui certo conhecimento científico. Por outro 
lado, apegar-se única e exclusivamente aos 
postulados científicos, poderá levar a um 
bloqueio, a um cerceamento. A Ciência, que 
é um dos pilares do conhecimento humano, 
também é cerceadora e limitadora.

Representa o pilar, ao nos dar cer-
tezas sobre a realidade, pois todo o seu 
conhecimento é testado e comprovado. É 
cerceadora e limitadora, ao negar o que 
ainda não investigou. 

Já se foi o tempo em que cientistas 
faziam suas descobertas olhando uma fruta 
cair ou improvisando rudimentares equipa-
mentos caseiros. Para que modernamente 
algum fenômeno seja investigado, são ne-
cessários equipamentos de última geração e 
laboratórios dotados de tecnologia de ponta. 
Precisam ser financiados por governos ou 
por grandes empresas, que só se interessam 
por investir em pesquisas quando vislum-
bram algum lucro nos possíveis resultados. 
Por isso, muitas investigações científicas 
são deixadas de lado. Nesse roldão estão 
incluídas as investigações sobre a vida após 
a morte física e a reencarnação. 

A posição científica nesses assuntos é de 
total negação em relação a todas as versões 
religiosas conhecidas. Segundo a Ciência, o 
corpo quando morre, funde-se aos compo-
nentes químicos da natureza, e ponto final. 
Até hoje não foi considerado o que acontece 
com a energia que percorria esse corpo, que 
o movimentava, enfim, que o permitia ter 
consciência de estar vivo.

Cabe aqui lembrar que já houve tempo 
em que a Ciência desconhecia também 
os micróbios e bactérias, por isso não 
acreditava em assepsia. Indo mais para 
trás, na Idade Média, quem falasse na 
possibilidade da existência do átomo ou 
algo parecido com as ondas de rádio seria 
considerado feiticeiro. Manifestar um pen-
samento desse gênero era risco de morrer 
queimado na fogueira... Até bem pouco 
tempo, o fato de que os pensamentos e 
sentimentos influenciam as células do cor-
po, incentivando ou retardando a cura de 
doenças, era considerado puro misticismo 
religioso. Quem sabe, portanto, se muitos 
fenômenos que a Ciência de hoje consi-
dera fantasiosos e irreais, daqui a alguns 
séculos estarão engrossando as páginas 
dos livros científicos? 

O processo da vida depois da morte 
talvez seja um desses fenômenos, mas não 
precisamos por isso mudar de assunto... 

Muitos religiosos dizem que fomos 
outras pessoas em outras vidas, cujos 
pensamentos e ações que praticamos  
repercutem na existência presente. 

Mesmo que essa afirmação seja verda-
deira, ter consciência do que praticamos 
em outras existências serviria apenas para 
justificar nossas dificuldades, tendências, 
gostos e vocações, mas, na prática, em 
nada iria intervir na nossa vida.

Dizia ter sido piloto e morreu derrubado por 
um avião japonês na batalha de Iwo Jima. 
Quando viu uma foto antiga da ilha, apontou 
o local onde caiu, disse que pilotava um Cor-
sair, que decolou do navio Natoma, e o tiro 
que o atingiu foi de frente, em pleno motor. 
Disse também que se chamava James 3. 

Todos os detalhes foram confirmados 
com exatidão. Inclusive o nome: piloto James 
M. Huston, o terceiro James do esquadrão, 
morto em Iwo Jima pilotando um Corsair, 
após decolar do US Natoma Bay, atingido 
no motor por um avião japonês. 

Ocorre então outra pergunta: se existe 
reencarnação, o que será que reencarna? 

Considerando que todo o Universo é 
constituído de energia em movimento, a par-
te dessa energia contida no corpo – à qual 
chamamos de espírito –, quando se desliga 
dele, aparentemente se funde novamente 
com a energia geral do Universo.

Nesse processo, de que maneira a 
energia desprendida do corpo conservará a 
consciência de quando fazia parte dele – a 
individualidade –, até que volte novamente 
ao ventre de uma gestante, para “preencher” 
um outro corpo humano? 

impossível, tampouco se pode negar 
categoricamente a continuidade da vida 
humana após a morte física. A forma de 
acontecer tais fenômenos, isso sim, é ainda 
um mistério, embora muitos livros espiritua-
listas descrevam esse processo em detalhes, 
mas sem respaldo científico.

Há também outros fatos contundentes 
que nos levam a pensar nesse assunto. Muitas 
crianças nascem e passam grande parte da 
vida em ambiente hostil, por vezes convi-
vendo com marginais e criminosos. Muitas 
sucumbem às influências do meio e seguem 
o caminho do crime, mas há as que se tornam 
adultos de bem, de ideias e gestos altruístas, 
apesar de toda a influência negativa que 
sofreram. Não é difícil encontrar exemplos 
assim entre pessoas que se destacam em 
relevantes serviços à humanidade. 

Outras, ao contrário, nascem em famí-
lias abastardas, são muito bem educadas, 
frequentam os melhores colégios, mas 
quando adultas, apesar de se projetarem 
socialmente, tornam-se pessoas corruptas 
e até criminosas. Vê-se isso frequente-
mente, inclusive entre importantes figuras 
públicas. Em ambos os exemplos, o caráter 
dos indivíduos citados não foi herdado dos 
pais, nem tampouco produto do ambiente 
em que viveram. 

Isso demonstra que o ser humano não 
é produto do meio. A influência do meio 
somente conseguirá formar o caráter de 
alguns. Apenas de alguns. 

Muito mais forte do que essa influência 
são as tendências ou vocações artísticas, 
filosóficas e outras, que parecem existir 
de nascença, nem sempre herdadas dos 
pais, e que conseguem persistir na mente 
durante muitos anos de vida, mesmo em 
ambientes adversos.

 A explicação científica dessa tendência, 
que orienta o caráter do ser humano, poderá 
estar na mais recente descoberta da Ciência: 
o DNA. Nesse caso, se o caráter não foi her-
dado de parentes, de quem teria sido? Do 
próprio indivíduo, numa existência anterior?

Certamente um dia a Ciência poderá 
explicar. Quem sabe a investigação profunda 
do DNA acabe levando ao conhecimento 
científico da reencarnação? Quem sabe?

Por enquanto vamos mudar de assunto, 
que é melhor... n

Existem atualmente algumas iniciativas, 
apesar de tímidas e isoladas, de cientistas 
investigando a reencarnação. O psicólogo 
Jim Tucker, da universidade de Virgínia, 
EUA, estudou cerca de 2.500 crianças 
que dizem se lembrar de vidas passadas 
(Ver: Wikipedia – Jim B. Tuker e Vida Antes 
da Vida). Suas histórias foram registradas 
e investigadas. Algumas delas parecem 
provar que é possível existir lembrança de 
uma vida passada.

O caso mais contundente foi de James 
Leininger, um menino norte-americano de 
quatro anos, que desde os dois tinha pesade-
los gritando que o “avião estava em chamas”, 
além de reconhecer a figura e dizer o nome 
de qualquer aeronave da Segunda Guerra. 

Uma possibilidade, seria através da 
dualidade energia-partícula, de que fala a 
Física Quântica, que talvez permita à energia 
desprendida de um corpo transportar uma 
cadeia de DNA para o novo corpo, no útero 
materno, levando assim as tendências, vo-
cações e talvez até a capacidade mental do 
antigo indivíduo. Quem sabe? 

Tudo isso são meras conjecturas, 
porém é bem grande o número de fatos 
comprovados, que evidenciam a existência 
de uma vasta região da vida, da qual a 
Ciência ainda nem sequer suspeita. Não 
apenas a questão da vida pós-morte, mas 
de faculdades mentais que permitem a al-
guns indivíduos (considerados “médiuns”) 
realizar cirurgias sem assepsia, sem anes-
tesia, num ambiente aberto, apenas com 
uma faca e uma tesoura comuns, onde não 
se vê uma gota de sangue, nem o pacien-
te sente dor alguma, a ferida da cirurgia 
cicatriza rapidamente e o paciente se cura 
do mal. Parece um filme de ficção, mas 
trata-se de realidade comprovada.

Impossível? Certamente chegará o dia de 
a Ciência explicar fenômenos assim.

Não se pode afirmar, sem usar de enor-
me prepotência, que não existam na mente 
humana faculdades supranormais, capazes 
de realizar o que ainda é considerado  

*Diretor de arte e cartunista. 
sendino.claudio@gmail.com 
sendino-amigos.blogspot.com.br

claudio FaBiano de Barros sendin*

vAMOS MuDAR 
DE ASSuNTO!
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psICanÁLIsE

NARRATIvA EM 
ABISMO
um olhar psicanalítico 
sobre a  tendência imprevista 
de repetir nossas condutas

haendel Motta arantes*

“O caminho para a liderança passa pelo conhecimento profissional, mas 
também pelo autoconhecimento e por conhecer bem seus subordinados.” 

Doutrina de Liderança da Marinha   

O presente artigo trata da segunda e não menos importante 
vertente do caminho para a liderança – conhecer a si mesmo 
– preconizada pela Doutrina de Liderança da Marinha (EMA 
137 – 1ª.REV, 2013), e oferece, através da visada psicanalítica, 
uma ferramenta conceitual que julga de grande importância 
para ela: o conceito freudiano de repetição, aqui ilustrado por 
meio de um efeito chamado narrativa em abismo. 

J
acques Lacan, psicanalista francês 
que deu vida e fôlego renovado aos 
passos inaugurais de Freud, elegeu 
a repetição como um dos conceitos 
fundamentais da psicanálise. Trata-
se aqui de uma repetição imprevista, 

que nos acompanha a despeito de nossos 
planos, como no exemplo do sujeito que 
abandona o casamento, cansado de repetir 
na intimidade conjugal um mesmo circuito 
de dificuldades, para reconhecer, em segui-
da, o mesmo circuito refeito em torno de 
uma nova relação. Ou como alguém que, de 
setor em setor dentro da instituição, padece 
dos mesmos males vividos desde o primeiro 
chefe, como se a mesma relação se instau-
rasse com cada um deles. Freud foi muito 

sensível a esse tipo de ocorrência e cuidou 
disso em escritos preciosos como Recordar, 
repetir e elaborar, de 1914. 

As montagens ao lado, conhecidas 
por mise en abyme, ou narrativa em abis-
mo, ilustram esse efeito: em cada nova 
fotografia reincide a anterior, e, assim, de 
casamento em casamento, ou setor em 
setor, pode-se ir ao infinito, ou, digamos, 
ao abismo infernal da repetição. Notemos 
aqui a existência real de uma tentativa de 
escapatória: o sujeito efetivamente troca de 
relacionamento, de emprego ou setor den-
tro da empresa, mas se reencontra, apesar 
de sua vontade, com o mesmo. 

O que a psicanálise pode nos ensinar 
sobre isso? 

 O cAMPO DA lINgUAgeM 
Um dos maiores avanços oferecidos por 

Lacan, em contribuição ao legado clínico 
de Freud, consiste na observação do campo 
da linguagem nesse contexto em que não 
paramos de nos repetir. 

A linguagem será tratada por Lacan 
como um aparelho, estrutura articulada e 
autônoma, na medida em que se estabele-
cem redes de associação entre as palavras, 
em suas combinações lógicas e formais. Algo 
que iremos assemelhar aqui ao comporta-
mento estrutural dos algoritmos. 

Um algoritmo pode ser entendido como 
séries entrelaçadas de instruções através das 
quais se constrói, por exemplo, um aplicativo 
de computador como o Windows: se clico 
aqui acontece isso; se ali, aquilo. E caso 
nos dispuséssemos a desenhar o enlace de 
cada uma das possibilidades oferecidas pelo 
Windows em seus muitos menus, obteríamos 
algo semelhante à figura abaixo. 

nossa relação com o mundo e com toda uma 
densidade multifacetada de afetos. E será a 
partir dessa concepção de aparelho que La-
can buscará descrever esse efeito de repetir, 
narrativa em abismo, tão comum aos seres 
falantes que somos nós. 

 
UM esTUDO De cAsO 

O instrutor Alfa, de 47 anos, foi recém 
lotado em uma escola de formação e 
informado de que receberá, a cada seis 
meses, quarenta novos alunos na faixa dos 
18 anos de idade. 

Ao longo do primeiro semestre, o instru-
tor Alfa constata que um problema x ocorre 
em sua turma. “Bem, que venham novos 
alunos”, pensa o instrutor Alfa. Acontece 
que em sua segunda turma o mesmo x 
se apresenta. E também em sua terceira 
turma. Por onde o instrutor Alfa conclui, 

quanto ao reaparecimento de x. Tal repeti-
ção é depositada reiteradamente na conta 
do outro: da juventude, das condições de 
trabalho oferecidas, da política educacional 
da instituição etc. 

E, aqui o mais grave, ou clinicamente 
dramático, caso o instrutor Alfa não venha 
a se submeter ao longo de sua carreira a 
qualquer tipo de supervisão ou dispositivo, 
como a análise propriamente dita, capaz de 
estremecer seu enquadre até que algo de 
sua própria responsabilidade apareça, estará 
fadado, por estrutura, a repetir sempre a 
mesma conduta, do mesmo modo, e padecer 
do mesmo x, a vida inteira. 

 
 NOssO eNqUADRe eM lOOP 
Se programamos um vídeo do YouTube 

para que recomece toda vez que chegar ao 
final, nos termos próprios à informática diz-
se que esse pequeno algoritmo entrou em 
loop. Grandes e complexos algoritmos po-
dem também entrar em loop e ficar girando 
em torno de si mesmos, reproduzindo uma 
longa rotina de procedimentos numa infinita 
narrativa em abismo.

Quanto ao campo da linguagem ob-
servado por Lacan, embora seu conteúdo 
seja imensurável e abarque todo o tesouro 
cultural humano, no plano individual, ele se 
articula no limite de nosso repertório pessoal 
de valores, saberes, recordações... e, no que 
se arranja segundo uma estrutura, nos incli-
na a repetir padrões de conduta, em loop, 
regidos pela moldura inconsciente de nosso 
enquadre – como no caso do instrutor Alfa. 

E como driblar esse efeito de loop, 
enfim? 

Seria então a linguagem um algoritmo? 
Não. Algoritmos nos servem aqui apenas 
de boa ilustração para que consigamos 
entrever o que é uma estrutura. E muito 
interessou a Lacan esse aspecto de 
estrutura da linguagem – essa que 
tão logo salta da boca dos bebês, a 
partir de quando começam a imergir 
em sua língua natal. Ou seja, por de-
trás das diferentes línguas espalhadas 
pelo globo – português, sueco, italiano, 
russo... – existe uma estrutura, um aparelho 
linguístico, responsável por intermediar toda 

em desabafo a outro colega professor: “Essa 
juventude é toda igual”. 

Do ponto de vista do instrutor Alfa – sua 
posição subjetiva, como a psicanálise irá cha-
má-la, ou, ainda, seu enquadre –, não ocorre 
qualquer suspeita de responsabilidade sua 
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*Capitão-Tenente (S). Mestre em Psicologia  
(PUC-Rio), psicólogo clínico do Centro Médico  
Assistencial da Marinha/Ambulatório Naval da  
Penha. • haendelmotta@terra.com.br

vIA De PôR, vIA De ReTIRAR 
Sabemos que a natureza opera por re-

petição: estações do ano se repetem, bem 
como o sol todos os dias há de nascer e 
se pôr. A estabilidade metabólica de nosso 
organismo depende de um ciclo irremedia-
velmente repetitivo, a alternar alimentação, 
excreção e sono durante a totalidade de 
nossa existência. Em grande parte, todos 
giramos num carrossel narrado em abismo, 
e isso não deve ser problema ou motivo de 
queixa. Contudo, retomando nosso estudo 
de caso, ao mesmo tempo em que a escolha 
profissional do instrutor Alfa indica que pas-
sará boa parte de sua vida, cotidianamente, 
ministrando aulas, isso não significa que 
terá de repetir a mesma aula (e 
padecer do mesmo x) ao longo de 
toda sua carreira. 

É quanto a esse tipo singular 
de repetição que poderemos en-
contrar espaço para uma brecha, 
meio pelo qual será possível, 
sim, ventilarmos essa estrutura 
narrativa. 

Freud, citando Leonardo da 
Vinci, toma como exemplo a 
pintura, que opera pela via de pôr 
(tinta sobre a tela), em comparação 
à escultura, que opera pela via de 
retirar (lascas da pedra bruta). 

Nesse sentido, os meios de 
produzir alguma brecha na es-
trutura narrativa do instrutor Alfa 
estariam referidos: 1) pela via de 
pôr – à ampliação de seu grau 
de instrução, conhecimento, capacitação 
ou treinamento; 2) pela via de retirar – à 
submissão a uma supervisão ou processo de 
análise capaz de estremecer seu enquadre, 
desfazendo condutas de repetido insucesso 
por meio da tomada de responsabilidade 
sobre elas. 

Freud pôs ênfase nessa segunda via, 
afirmando-a via de sua psicanálise. Em 
referência específica à repetição, escreveu: 
“O que não pode ser rememorado, se repete 
na conduta” (1914), constatação clínica a nos 
ensinar, em suma, que quanto mais o sujeito 
se digne a recordar seus atos, extraindo deles 
a responsabilidade por suas consequências, 
menos estará fadado a reincidir em condutas 
sobre as quais sequer se atenta. 

Cabe ainda salientar certa ressalva da 
psicanálise quanto ao termo autoconheci-
mento, uma vez que esse conhecer a si mes-

mo não operaria senão através do contato 
com outrem (no caso, o psicanalista). Norte-
ada pela noção de estrutura, a psicanálise 
descrê na reflexão solitária, cuja tendência 
seria passar e repassar sempre pelos mesmos 
caminhos de pensamento – e subterfúgios 
do tipo “essa juventude é toda igual”. 

Quanto à via de pôr, não cabe aqui su-
bestimar os dispositivos educacionais e os 
efeitos benéficos que a aquisição de saber 
podem suscitar. Contudo, se não produzir 
implicações quanto à responsabilidade, os 
meios de educação poderão apenas formar 
instrutores Alfa doutores, especialistas ou 
MBA em repetir-se. 

Fica clara, em Freud, a dimensão de 

• FREUD, S. (1911) Formulações sobre os  
dois princípios do funcionamento mental. Ibid.  
Vol. XII.  

• FREUD, S. (1914) Recordar, repetir e elaborar 
(novas recomendações sobre a técnica da 
psicanálise II). Ibid. Vol. XII.  

• FREUD, S. (1914) Sobre o narcisismo: uma 
introdução. Ibid. Vol. XIV.  

• FREUD, S. (1917) Conferência XXIII – Os 
caminhos da formação dos sintomas Ibid.  
Vol. XVI.  

• FREUD, S. (1917) Conferência XXVIII – Terapia 
analítica. Ibid. Vol. XVI.  

• LACAN, J. (1958) Seminário 5, As formações  
do inconsciente. Rio de Janeiro:  
Jorge Zahar Editor. 

esvaziamento, via de retirar, da farta quan-
tidade de orgulho, mágoa ou envaideci-
mento com que podem vir a se estruturar 
enquadres duramente fechados em torno 
de si mesmos. Via de retirar, essa, a suscitar 
condutas autorais, próprias ao contexto de 
liderança, capazes de gerar ânimo, respeito e 
influência, balizadas pelo exemplo inspirador 
e responsável, menos previsível, inflexível, 
fadado ao abismo. n
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MatEMÁtICa

E
m nossas escolas, a Matemática é 
ensinada sem que esforço algum 
se faça para mostrar aos jovens 
a história social dessa disciplina, 
sua importância, e o quanto dela 
dependem as sociedades humanas 

civilizadas. Talvez por isso nossas crianças 
tenham horror a fazer contas, decorar tabua-
da, resolver problemas, fazer os trabalhos de 
casa, e achem muito chata a professora, que 
embora sabendo a matéria, tem dificuldade 
em transmiti-la de modo a agradar os seus 
pupilos. Raramente nos dizem (crianças e 
adultos) que foram necessários mil anos para 
que a raça humana percebesse que todos 
os passos da argumentação matemática 
são “evidentes” (Ver: HOGBEN,Lancelot: 
Maravilhas da Matemática, Rio de Janeiro, 
Livraria do Globo, 1946). 

Para os sacerdotes egípcios, o funciona-
mento do nilômetro era evidente. (Nilômetro: 
coluna graduada para medir a altura das 
cheias do Rio Nilo). Os templos egípcios 
possuíam nilômetros, com que os sacerdotes 
faziam penosas observações acerca das en-
chentes e vazantes do rio sagrado. (Sagrado: 
o que possui natureza divina e por isso deve 
ser adorado e respeitado, no caso, o Rio Nilo). 
Revelam-nos os papiros que eles possuíam 
uma linguagem de medição bem diferente da 
pretensiosa fraseologia com a qual impingiam 
aos leigos as suas profecias. Faziam mistério 
de seus conhecimentos. O povo não percebia 
a conexão existente entre profecia e realida-
de, porque verdadeiramente os nilômetros 
se comunicavam com o rio mediante canais 
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de fazer um registro das estações. Só então 
o homem observou que a Lua nasce e se 
põe um pouco mais tarde cada noite, entre 
duas Luas cheias (plenilúnio). Começou en-
tão a agrupar os dias em luas , ou meses de 
trinta dias. (lua: intervalo ‘ou espaço’ de um 
mês lunar). Observou naturalmente (como 
todos os povos primitivos) que as constelações

subterrâneos habilmente dissimulados.
Pois bem, os primeiros matemáticos fo-

ram exatamente aqueles sacerdotes, autores 
de calendários, que calculavam o início das 
estações. Não resta dúvida de que foi ao 
aprendermos a semear vegetais e criar ani-
mais, que se reproduzem em determinadas 
épocas do ano, que sentimos a necessidade 
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firmamento noturno variam com as estações, e 
que cada noite, nascem e se põem um pouco 
mais cedo que na precedente. Quase todos os 
povos primitivos sabiam reconhecer as estações, 
observando quais as primeiras constelações 
que se viam nascer logo após o pôr-do-sol, e 
também contar o número de luas transcorridas 
entre as estações secas e chuvosas.

várias definições de filosofia
No entender dos filósofos e estudiosos, 

a Filosofia estuda tudo. • Aristóteles diz que 
a filosofia estuda “as causas últimas de todas 
as coisas”.  •  Cícero a define como sendo “o 
estudo das causas humanas e divinas das 
coisas”.  •  Descartes afirma que a filosofia 
“ensina a bem raciocinar”.  •  Hegel a con-
cebe como “saber absoluto”.  •  Whitehead 
julga que seja sua tarefa “fornecer uma 
explicação orgânica do universo”. Outros 
filósofos definem a filosofia quer como es-
tudo do valor do conhecimento, quer como 
pesquisa sobre o fim último do homem, 
quer como estudo da linguagem, do ser, da 
história, de arte, da cultura, da política etc. 
[Ver: B. Mondin, em Introdução á Filosofia, 
16 ed., 2006., São Paulo].  

Trata-se, dizemos nós (com respeito à 
definição de Filosofia), de um saber racio
-objetivo, lógico e reflexivo, sistematica-
mente organizado, harmonioso e coerente, 
de enorme extensão e profundidade, cujo 
domínio abrange todos os setores e dimen-
sões do mundo cognoscível (capaz de ser 
assimilado pela mente humana). Estudo que 
se caracteriza pela intenção de ampliar in-
cessantemente a compreensão da realidade, 
no sentido de apreendê-la na sua totalidade 
(Dic. ABHF); no que difere da ciência, que se 
limita (ou se restringe) a perquirir apenas 
uma dimensão, um aspecto, ou um setor 
da realidade. A filosofia estuda, portanto,  
todas as coisas: o homem, a matéria, a arte, 
a alma, o mundo, a religião. Todos já ouvi-
ram falar da Filosofia da Ação, F. da Arte, F. 
da Cultura, F. do Direito, F. do Estado, da F. 
Existencialista, F.da História, F. da Linguagem, 
F. da Natureza, F. da Religião, F. dos Valores 
(ou Axiologia), e da F. da Ciência. Essa última, 
analisa os tipos e definições dos conceitos 
científicos, a validez lógica e semântica dos 
diversos teoremas, leis e postulados e seu 

grau de contrastabilidade com a experiência 
mais imediata. Se se centra numa ciência 
particular, recebe o nome dessa. [Ver: Enc. 
Novo Século, vol. 5, pág. 904]. No caso, por 
exemplo, da Física, chama-se Filosofia da 
Física; no caso da Linguagem, Filosofia da 
Linguagem; e também no caso da Matemá-
tica, temos a Filosofia da Matemática, objeto 
de nossa apreciação.

várias definições de Matemática
Não é fácil definir com precisão filosófica 

o que seja a Matemática. Vejamos inicial-
mente algumas definições comuns.  • A 
Matemática é o estudo de números, formas e 
quantidades. Faz parte de outras disciplinas, 
desde a Fisica, a Quimica e Biologia a Com-
putação, Economia e Teoria da Administração, 
além de ser uma ferramenta essencial para 
a compreensão do mundo. Estende-se até a 
estética, por meio da “razão áurea” (ou seção 
áurea), criando agradáveis proporções na 
arte e na arquitetura [Ver: Superenciclopédia 

Ilustrada, Seleções Reader’s Digest, p.412]. 
•  Matemática é uma ciência que investiga 
relações entre entidades definidas abstrata 

e logicamente (Dic.ABHF). •  Matemática é a 
ciência que tem por objeto a medida indireta 
das grandezas, por meio das relações que as 
ligam a outras grandezas (Sinésio de Farias). 
•  Matemática é uma ciência abstrata que 
versa sobre valores rigorosamente definidos 
por enumeração ou por medição ideal (Primo 
Nunes de Andrade).

A Matemática divide-se em duas grandes 
áreas: pura e aplicada. •  Matemáticas Puras 
– Aquelas que, como a Álgebra, a Geometria, 
a Topologia, estudam as propriedades da 
grandeza em abstrato. •  Matemáticas apli-
cadas – As que consideram as grandezas em 
determinados campos ou assuntos, ou seja, 
em outras atividades e disciplinas científicas. 

Resumindo: a Matemática é a ciência 
que estuda as quantidades (Aritmética), o 
espaço (Geometria), o raciocínio simbólico e 
as relações entre as quantidades e o espaço 
(Álgebra e Análise), e abarca todos os tipos 
de pensamento formal e dedutivo (Lógica). 
É um universo autossuficiente, mas com a 
capacidade de refletir e moldar todos os 
processos do pensamento humano e da ciên-
cia, como um todo. (Princípio: proposição de 
ordem geral que serve como ponto de partida 
para a dedução dos teoremas e 
das leis que não são suscetíveis de 
demonstração). As três “Leis formais 
do Pensamento” receberam, tradi-
cionalmente, os nomes de: Princípio 
de Identidade: O que é, é; o que não 
é, não é. Princípio de Contradição 
(ou Princípio de Não-Contradição): 
Ser e não ser. “O mesmo significado 
não pode ser afirmado e negado ao 
mesmo tempo aos mesmos objetos”. 
“O contrário do verdadeiro é o falso”. 
Princípio do Terceiro Excluído: Ser 
ou não ser. “Se duas proposições 
são contraditórias, uma delas é verdadeira e 
a outra é falsa”. O que é verdadeiro não pode 
simultaneamente ser falso.

As bases fundamentais da Matemáti-
ca começaram a ser assentadas desde a 
Antiguidade (no Egito: a mais antiga das 
civilizações humanas; na Babilônia: capital 
da antiga Caldeia, antiga região da Ásia, 
uma das maiores e mais ricas cidades do 
Oriente. NB: O Império do Oriente, um dos 
dois impérios formados depois da morte 

deTheodósio, em 395, conhecido também 
pelos nomes de Baixo Império, Império Bi-
zantino ou de Constantinopla; foi destruido 
pelos Otomanos em 1453). Há cinco mil 
anos, egipcios e babilônios solucionaram 
muitos problemas de Aritmética e Geometria, 
mas os gregos foram os primeiros a estudar 
sistematicamente a Matemática pura (Tales, 
Euclides,Pitágoras).

Tales (625 – 546) provavelmente esta-
beleceu as primeiras provas matemáticas 
baseadas em dedução. 

Pitágoras (580 – 500) acreditava que 
os números eram a essência de tudo na 
Natureza. Ele e seus seguidores idealizaram o 
teorema do triângulo reto (ou triângulo retân-
gulo. “Num triângulo retângulo, o quadrado 
da hipotenusa é igual à soma dos quadrados 
dos catetos”), com base em teorias do Egito 
e da Babilônia. 

Euclides (300 a.C.) escreveu um dos 
primeiros textos abrangentes da Geometria: 
Os Elementos. Sua obra é considerada a base 
da Geometria plana de hoje. O Dicionário 
de ABHF define Geometria como Ciência 
que investiga as formas e as dimensões dos 
seres matemáticos; ciência que estuda as 

propriedades dum conjunto de 
elementos que são invariantes 
sob determinados grupos de 
transformações. 

Distingue: Geometria analí-
tica, G. descritiva, G. diferencial, 
G. elementar, G. euclidiana, G. 
não-euclidiana, G. plana, G. 
projetiva, G. riemanniana e G. 
sólida (p. 846-847).

A partir do século XIX, os 
conhecimentos matemáticos se 
diversificam e se ramificam em 
teorias que se complementam, 

se confrontam ou se combinam. A ideia da 
multiplicidade de caminhos foi formulada 
pelo filósofo francês León Brunschwicg, em 
seu livro As etapas da filosofia matemática 
(1912). Suas investigações sobre a filosofia 
das ciências levam-no a considerar a Ma-
temática como a expressão mais perfeita 
da razão, resumindo-a em “uma série de 
disciplinas fundadas em noções particulares, 
delimitadas com precisão e ligadas por mil 
caminhos de comunicação”.Aristóteles

Descartes

hegel

Pitágoras

euclides

león brunschwicg

Tales de Mileto
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Paradoxo de zenão de eleia e a tartaruga
um décimo desse metro, isso é, um decíme-
tro adiante de Aquiles. Quando Aquiles cobrir 
esse decímetro, a tartaruga estará um centí-
metro à sua frente. De maneira que – conclui 
Zenão – Aquiles está sempre a aproximar-se 
da tartaruga sem jamais alcançá-la.              

Não se deve imaginar que Zenão e 
todos aqueles sábios que discutiram o pro-
blema pusessem, realmente, em dúvida, a 
capacidade de Aquiles de passar à frente 
da tartaruga. O que não sabiam, mas pro-
curavam saber, era em que ponto Aquiles a 
alcançaria. Naturalmente, a mesma pergunta 

O filósofo eleata Zenão intrigou os 
seus contemporâneos propondo-lhes 
uma série de quebra-cabeças, dos quais 
o mais comumente citado é o “paradoxo 
de Aquiles e da tartaruga”. Aquiles aposta 
uma corrida com uma tartaruga. Corre 
dez vezes mais depressa do que ela. Mas 
a tartaruga parte com uma vantagem de 
cem metros. Bom – diz Zenão – Aquiles 
percorre cem metros e chega ao ponto 
de onde parte a tartaruga. Enquanto isso, 
a tartaruga percorre um décimo do que 
percorreu Aquiles e fica, pois, dez metros 
à sua frente. Aquiles corre esse metro. 
Entrementes, a tarturaga percorre um dé-
cimo do percorreu Aquiles, fica, portanto, 
um metro na dianteira. Aquiles corre esse 
metro. Enquanto isso, a tartaruga percorre 

já ocorreu ao leitor, se bem que (note-se 
de passagem), não pelas mesmas razões. 
O leitor não sabe e gostaria de saber, por 
que motivo os gregos discutiam charadas 
dessa natureza. Sim, o que nos preocupa 
é um problema histórico, pois, quanto ao 

problema matemático, não apresen-
ta a mínima dificuldade. Sabemos 
traduzí-lo para a linguagem das 
grandezas, visto que herdamos uma 
cultura social separada da grega pelo 
colapso de duas grandes civilizações 
e duas grandes revoluções sociais. 
A dificuldade que defrontavam os 
antigos não era uma dificuldade 
histórica. Era matemática. Eles ainda 
não haviam elaborado uma lingua-
gem matemática em que pudessem 
traduzir livremente esse problema.

A exploração de tais estruturas veio revelar 
vários conjuntos numéricos e, por extensão, 
diversas álgebras, geometrias e assim por 
diante. Ou seja, quanto mais as propriedades 
dos números e dos espaços se generalizam, 
mais a Matemática, como um todo, se plura-
liza. Essa visão define três áreas de susten-
tação: a das estruturas algébricas (parte da 
Matemática que estuda as leis e processos 
formais de operações com entidades abs-
tratas), a das estruturas de ordem (que trata 
das teorias de conjuntos e grupos) e a das 
estruturas topológicas (que estuda as proprie-
dades das figuras geométricas que subsistem 
a uma deformação contínua, com abstração 
da noção de distância). [Saiba mais, lendo o 
Almanaque Abril – 1993, p.697, e também o 
Dic. ABHF, 2ª ed., rev. e aum., Editora Nova 
Fronteira, p.83, onde o leitor encontrará 
excelentes informações sobre este assunto].

Durante o primeiro quartel do séc. XIX, 
matemáticos célebres, como Poincaré, Hil-
bert, Weyl, Brouwer, discutiram com ardor 
inusitado os fundamentos da Matemática, 
ou seja, aquilo sobre que se apoia o seu 
domínio (sua garantia e razão de ser), bem 
como o conjunto de proposições e ideias 
gerais de onde se deduzem os diversos 
ramos da Matemática.

A Matemática é uma ciência abstrata 

que versa sobre valores rigorosamente 
definidos, por enumeração ou por medição 
ideais. Cabe entretanto, assinalar que as 
definições correspondentes a cada uma 
dessas espécies de valores submetem-se a 
conceituações logicamente distintas. Pode 
conceber-se a construção de um conjunto 
discreto ideal de valores pela associação 
sucessiva de números distintos obtidos em 
tais processos. Entretanto, não se pode con-
ceber a construção de um conjunto numérico 
contínuo por associação sucessiva de valores 
distintos assim obtidos, visto que então se ob-
teria sempre um conjunto numérico discreto.  
Somente depois de especificados os conjun-
tos contínuos, é que cabe a qualificação distin-
ta de seus elementos inextensos pertinentes.
Então, pela consideração da medição de 
extensões sobre os ditos conjuntos, se torna 
possível a definição de quaisquer de seus ele-
mentos. Portanto, a definição de um conjunto 
discreto pode ser legitimamente feita por 
“relação de pertinência”, isso é, qualificando-
se os elementos pertinentes [Ver: ANDRADE, 
Primo Nunes – 1913, Humanismo na Ciência, 
Rio de Janeiro,Livraria Freitas Bastos, 1984]. 

O mesmo procedimento não é aplicavel 
aos conjuntos contínuos, suscetíveis de medi-
ção, mas não de contagem de seus elemen-
tos pertinentes. Este é um assunto (diferençar 

conjunto discreto de conjunto contínuo) que 
precisa ser cuidadosamente estudado para 
não caírmos em erros de apreciação qualita-
tiva e quantitativa, porquanto: “A história da 
matematica se resume na tentativa do espírito 
humano em encontrar um relacionamento 
harmonioso e coerente entre os dois conceitos 
fundamentais da matemática, irredutíveis en-
tre si, o descontínuo enumerável e o contínuo 
mensurável”. Desde a Antiguidade, ficaram 
célebres os paradoxos encontrados por um 
filósofo eleata (Zenão de Eleia) na tentativa 
infrutífera de identificar o finito mensurável 
ao infinito enumerável, que estaria contido 
no primeiro. Aprofundando uma questão 
correlata, os pitagóricos encontraram uma 
“fronteira intransponível”, entre o número 
racional, resultante de uma medição por 
enumeração, e o número irracional, não 
resultante de medição por enumeração.

As definições filosóficas de matemá-
tica expressam orientações diferentes de 
investigação e também modos diferentes 
de justificar a validade e a função da ma-
temática no conjunto das ciências. O Di-
cionário de Filosofia, de Nicola Abbagnano, 
distingue quatro definições fundamentais: 
•  Matemática como ciência da quantidade, 
•  M. como ciência das relações, •  M. como 
ciência do possível, e  •  M. como ciência 
das construções possíveis.

A especial combinação do rigor ma-
temático com a reflexão filosófica torna a 
filosofia e os fundamentos da matemática 
um assunto especialmente deslumbrante.

São verdadeiramente encantadores os 
problemas pertencentes ao campo que se 
designa na falta de melhor expressão como 
Filosofia da Matemática. [Consulte R.G.D. 
Allen: Análise Matemática para Economis-
tas, vol. 1, Editora Fundo de Cultura, cap.I: 
Números e Variaveis (1. Introdução. – 2. 
Números de diversos tipos. – 3. O sistema 
de números reais. – 4. Variaveis contínuas e 
descontínuas. – 5. Quantidades e sua medi-
da, 6. Unidades de medida. – 7. Quantidades 
derivadas. – 8. Localização de pontos no 
espaço. – 9. Pontos variáveis e suas coor-
denadas]. Nesse livro, o leitor encontrará 
valiosíssimas informações sobre os conceitos 
fundamentais da Matemática.

Posteriormente, a evolução da ciência 
matemática levou à percepção de que existe 
um núcleo central mais coerente. Foi o que 
tentou demonstrar o grupo de matemáticos 
franceses que, sob o pseudônimo coletivo 
de Nicolas Bourbaki, começou a publicar, a 
partir de 1939, os mais de trinta volumes de 
Les éléments de  mathématiques.

 
O Axioma e a Axiomática
A tendência atual, conhecida como 

“método axiomático”, visa sistematizar as 
relações existentes entre as diversas teorias 
matemáticas. Apoiado na convicção de que 
as matemáticas não são um encadeamento 
de  idéias que se desenvolvem ao acaso, visa 
pesquisar os elementos comuns a diversas 
teorias de aparência superficialmente distinta.           

Toda teoria matemática parte de um 
conjunto de noções abstratas com certas pro-
priedades elementares, chamadas axiomas 
ou postulados, que não se procura demons-
trar. (Axioma é uma verdade evidente por si 
mesma. Ex: •  Duas grandezas iguais a uma 
terceira são iguais entre si”. •  “Se fizermos a 
mesma operação sôbre duas quantidades 
iguais, os resultados são iguais”). Dos axio-
mas, deduzem-se todas as consequências 
lógicas possíveis (teoremas, definições). O 
conjunto dessas consequências constitui 
precisamente a Teoria matemática relativa 
a esses axiomas. É importante frizar que 
uma teoria matemática é nada mais do que 
um sistema hipotético e dedutivo, isso é, o 
conjunto das consequencias lógicas que se 
tira de um sistema qualquer de axiomas rela-
tivo a elementos abstratos. A única condição 
necessaria é que esses axiomas sejam com-
pativeis, isto é, que não sejam contraditórios.  
A esse procedimento chama-se axiomático.

Qualquer desenvolvimento axiomático 
tem início com:  •  Termos indefinidos. •  Re-
lações indefinidas. •  Axiomas relacionando 
os termos indefinidos e as relações indefini-
das. Em seguida, desenvolvem-se teoremas 
baseados em axiomas e definições. Ex: num 
desenvolvimento axiomático da Geometria 
Plana Euclidiana: •  “Pontos” e “linhas” são ter-
mos indefinidos.  •  “Ponto em uma linha” ou 
equivalentemente, “Linha contendo um ponto” 
é uma relação indefinida. •  Dois dos axiomas 
são: Axioma 1: “Dois pontos diferentes estão 

sobre uma e somente uma linha”. (Ou, “Dois 
pontos determinam uma reta”). Axioma 2: 
“Duas linhas diferentes não podem conter 
mais do que um ponto em comum”. (Ou, “A 
interseção de duas retas é um ponto”). 

Num desenvolvimento axiomático da Te-
oria dos conjuntos: •  “elemento” e “conjunto” 
são termos indefinidos. •  “Elemento pertence 
a um conjunto” é uma relação indefinida.  •  
Seguem-se os dois dos axiomas denominados 
Axioma de Extensão e Axioma de Especifica-
ção [Consulte LIPSCHUTZ, Seymour: Teoria dos 
Conjuntos, Coleção Schaum. Livro Técnico 
S.A.,Rio de Janeiro, 1967, p.9]

Axiomática é o conjunto de axiomas 
de que se deduz uma teoria ou um sistema 
lógico ou matemático. 

estudo crítico dos axiomas
O matemático moderno descobriu que 

as quatro operações elementares (ou melhor, 
as quatro operações fundamentais são: 
adição, subtração, multiplicação, divisão; as 
chamadas operações elementares incluem, 
além destas, a potenciação e a radiciação) 
não são propriedades exclusivas dos núme-
ros e, assim, poderão ser estudadas na sua 
forma mais geral, com o fim de descobrir 
regras válidas em qualquer contexto ou es-
trutura, em que essas operações se realizem.  zenão de eleia
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kantiana. [Ver: DIAS JR: “Breve Noções de 
Filosofia Matemática”]. OBS: Conhecimento 
“a priori” (segundo Kant) é o que se revela 
independente da experiencia e de todas as 
impressões dos sentidos.

A moderna Filosofia da Matemática  ca-
racteriza-se pelo esforço por ela despendido 
em contornar as dificuldades colocadas 
pelas antinomias, paradoxos e aporias. As 
antinomias não eram desconhecidas na 
Antiguidade. Os três termos não diferem 
substancialmente uns dos outros, senão 
vejamos: Antinomia – Conflito entre duas 
afirmações demonstradas ou refutadas 
aparentemente com igual rigor. Contradição 
entre duas leis. Oposição recíproca de duas 
coisas ou pessoas. Segundo Kant, significa, 
especificamente, o conflito entre as leis da 
razão pura ou o conflito das ideias trans-

Noção elementar de  
limite de uma variável

Limite de uma quantidade variavel X 
é uma quantidade fixa A, da qual ela se 
aproxima indefinidamente sem atingi-la, de 
modo que o valor absoluto da diferença X-A 
possa tornar-se inferior a qualquer quantida-
de dada (geralmente representada pela letra 
grega épsilon), por menor que ela seja. O 
valor absoluto da diferença X-A é também 
uma quantidade variavel, indefinidamente 
decrescente, que tende para zero sem atingir 
este valor, portanto seu limite é zero. Ana-
logamente, sendo lim (X-A) = 0, temos lim 
X=A, e reciprocamente.

Infinito matemático
Como a noção de infinito não é de 

natureza experimental, suscitou desde a An-
tiguidade dificuldades filosóficas. Algumas 
referem-se à medida das grandezas, como, 
por exemplo, os paradoxos de Zenão, ou o 
fato de um intervalo de comprimento finito 
não nulo ser “composto” de uma infinidade 
de pontos de comprimento nulo. Dificulda-
des da mesma natureza surgiram por ocasião 
da invenção do Cálculo Infinitesimal (Cálculo 
Diferencial e Integral) com os conceitos de 
grandezas “infinitamente pequenas” ou 
“infinitamente grandes”. 

Todos os conceitos do infinito em 
Matematica baseiam-se na ideia de uma 
sucessão indefinida de números. De modo 
geral, o infinitamente grande corresponde ao 
processo de multiplicação sem fim e o infi-
nitamente pequeno ao processo de divisão 
sem fim. Além disso, as noções de infinito 
estão implícitas no próprio sistema contínuo 
de números reais.

Estas questões tiveram solucão satisfa-
tória, com a definicão correta da noção de 
limite, pelos matemáticos do início do séc.
XIX (Gauss, Bolzano, Cauchy, Abel). Uma 
dificuldade de outra natureza é o fato de 
a noção de conjunto infinito parecer em 
contradição com o principio aristotélico “o 
todo é maior que a parte”. Por exemplo, se 
se admite que há uma infinidade de números 
inteiros n, os quadrados n² formam apenas 
uma parte do conjunto dos inteiros e, no 
entanto, há “tantos” quadrados como intei-
ros. A aplicação n n² é biunívoca, isto é, faz  

corresponder a todo elemento do conjunto 
dos inteiros um elemento, e um só, do 
conjunto dos quadrados, e vice-versa (ob-
servação de Galileu). A contradição é apenas 
aparente e provém de o termo “maior” não 
ser definido com precisão: pode-se dizer 
“contido estritamente” ou ainda “tendo 
um número cardinal estritamente maior” 
(um conjunto E tem um número cardinal 
estritamente maior que um conjunto F se 
não existe aplicação biunívoca de E sobre 
uma parte de F); as duas definições só 
coincidem precisamente se o conjunto E (“o 
todo”) é finito, como o demonstraram Can-
tor e Dedekind. Recordemos o conceito de 
função (ou aplicação): Dados dois conjuntos 
arbitrários não vazios, diz-se que existe uma 
relação funcional (ou simplesmente uma 
função) entre eles, quando cada elemento do 
primeiro conjunto está associado a apenas 
um, e somente um, elemento do segundo 
conjunto; não existindo, portanto, as ante-
riormente chamadas funções plurívocas, tais 
que a um elemento qualquer do primeiro 
conjunto poderia estar associado a dois ou 
mais elementos do segundo conjunto.

A existencia de conjuntos infinitos é 
um axioma da matemática moderna que 
não parece suscetível de demonstração a 
partir de outros axiomas, mas jamais levou a 
uma contradição; ele é indispensável para a 
fundação do cálculo infinitesimal. A compa-
ração dos conjuntos infinitos, desenvolvida 
por Cantor, conduz a grande número de  

resultados surpreendentes mas não contra-
ditórios: assim, há “tantos” pontos na reta 
como no plano; isto demonstra que não 
podemos ter intuitivamente noção de infinito. 
Aproximadamente em 1900, descobriram 
verdadeiras antinomias na teoria dos con-
juntos, como a concebeu Cantor, e algumas 
pareciam pôr em jogo a noção de infinito. Na 
realidade, percebeu-se que elas são devidas à 
imprecisão do conceito intuitivo de “conjunto”, 
e pode-se afastá-las por uma “formalização” 
desse conjunto [Ver: Enciclopédia Universo, 
vol. VI, Ed. Delta-Ed. Três, p. 2757].

OBS: A noção de conjunto, fundamen-
tal na Matemática de nossos dias, não é 
suscetível de definição precisa, a partir de 
noções mais simples, ou seja, é uma noção 
primitiva, introduzida de modo explícito pelo 
matemático russo Georg Cantor (1845-1918).  
Intuitivamente, sob a designação de conjunto 
entendemos toda coleção bem definida de 
objetos, não importando de que natureza, 
considerados globalmente. (OBS: Segundo 
Georg Cantor: “Chama-se conjunto o grupa-
mento num todo de objetos, bem definidos e 
discerníveis, de nossa percepção ou de nosso 
entendimento, chamados os elementos do 
conjunto”. Definem-se e estudam-se con-
juntos de números, de pontos, de retas, de 
curvas, de funções etc.)    

Afinal, o que é filosofia da Matemática? 
Numa acepção ampla, sem preocupação 

com o rigor conceitual, podemos definir 
Filosofia da Matemática como um processo 
de orientação ou de direção da Filosofia para 
as investigações quantitativas. Em outras pa-
lavras, a Filosofia da Matemática consistiria 
na aplicação de princípios e métodos da Fi-
losofia, apoiados no conhecimento científico, 
para a obtenção de resultados previamente 
estabelecidos ou esperados.  

A Filosofia da Matemática é o ramo da 
Filosofia que investiga a origem dos obje-
tos matemáticos, o relacionamento entre 
a Lógica e a Matemática; a influência da 
experiência sobre as abstrações matemá-
ticas; como definir o conceito de beleza e 
elegância que os matemáticos associam às 
demonstrações; e, que raciocínios matemá-
ticos podem ser considerados pensamentos 
sintéticos “a priori”, no contexto da Filosofia 

cendentais. Paradoxo – Afirmação que vai 
de encontro a sistemas ou pressupostos que 
se impuseram como incontestáveis ao pen-
samento. Raciocínio que chega a uma con-
clusão completamente contraditória, ou, no 
mínimo, contrária ao bom-senso. Exemplo: 
Um chefe que alega não saber das falcatruas 
praticadas por seus funcionários. Isso é um 
paradoxo, porque ou ele está mentindo, por 
isso não pode continuar a ser chefe (pois 
não tem ética), ou está dizendo a verdade, 
e não pode continuar a ser chefe porque é 
incapaz (deveria saber o que fazem seus 
subordinados). Aporia – Figura de retórica, 
com que o orador mostra hesitar sobre o que 
tem a dizer. Dificuldade de ordem racional 
que parece decorrer exclusivamente de um 
raciocínio ou do conteúdo dele. Trata-se 
de um conflito entre opiniões contrárias e 

igualmente concludentes, em resposta a 
uma mesma questão. Exemplo: “Se dizes que 
mentes, ou estás dizendo a verdade e então 
estás mentindo, ou estás dizendo mentira 
e então dizes a verdade”. Outro paradoxo, 
bem popular: “Numa certa cidade existe um 
barbeiro que só faz a barba nos homens que 
não se barbeiam a si próprios. Pergunta: 
Quem faz a barba do barbeiro?”

Paradoxos na Teoria dos Conjuntos – São 
vários, entre os quais destacamos os mais 
célebres, todos estudados por Seymour 
Lipschutz, em “Teoria dos Conjuntos”, todos 
conduzem a uma contradição : •  Paradoxo 
de Cantor: Conjunto de Todos os Conjuntos;  •  
Paradoxo de Russel.  •  Paradoxo de Burali-Forti: 
Conjunto de Todos os Números Ordinais.  •  Con-
junto de Todos os Números Cardinais.  •  Famí-
lia de Todos os Conjuntos Equivalentes a um 
Conjunto.  •  Família de Todos os Conjuntos 
Semelhantes a um Conjunto Bem-Ordenado. 
[Ver: obra citada p. 263]

Mas voltemos ao nosso assunto principal. 
Quando se fala em Filosofia da Matemática é 
comum dar atenção ao logicismo, ao intuicio-
nismo e ao formalismo, correntes de pensa-
mento que, de certo modo, vieram dominar 
o cenário filosófico do início do século XX.

Primeiras noções sobre o significado 
dos termos. O logicismo é a doutrina que 
pretende serem as relações matemáticas 
redutíveis às relações da Lógica. O intuicio-
nismo faz da intuição o instrumento próprio 
do conhecimento da Verdade. O formalismo 
explica a intelegibilidade da natureza pelas 
formas ou pelas Leis do pensamento.

lOgIcIsMO
A mais antiga dessas escolas é conhecida 

como logicismo – Corrente de pensamento 
lógico-matemático que sustenta que a Mate-
mática (pura) é um ramo da Lógica, ou seja, 
que todas as proposições das matemáticas 
puras (particularmente da Aritmética, por-
tanto, da Análise) só podem ser enunciadas 
com o vocabulário e a sintaxe da Lógica 
Matemática, que assim se torna a disciplina 
matemática por excelência. Remonta a 
Frege, um dos mais importantes lógicos de 
todos os tempos e cujos trabalhos só che-
garam a ser realmente apreciados (também) 
em nosso tempo.

georg cantor

carl gauss
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Outros representantes foram Dedekind, 
Russell e muitos seguidores, sobretudo (mas 
não exclusivamente), no denominado “Circulo 
de Viena” (Carnap). Tem esse nome o grupo de 
filósofos e cientistas que se reuniu em torno 
de Moritz Schlick, professor da Universidade 
de Viena, nos anos que vão de 1929 a 1937. 
Grupo que compreedia, entre outros, Kurt 
Godel, Philip Franc, Friedrich Waissmann, Otto 
Neurath e Rudolf Carnap. Ao Circulo vincula-
va-se o grupo de Berlim, em torno de Hans 
Reichenbach e Richard von Mises. A revista 
Erkenntniss, publicada de 1930 a 1937 e di-
rigida por Carnap e Reichenbach, foi o órgão 
dessa corrente. Quando o grupo se dissolveu, 
com o início das perseguições raciais (1938), 
seus membros foram quase todos para 
os Estados Unidos, onde continuaram em 
atividade profícua. Um dos principais inspi-
radores do Círculo de Viena foi Wittgenstein. 
[Ver: Dic. de Filosofia, de Nicola Abbagnano, 
Martins Fontes, p.142].

Frege sustentava (antes das descober-
tas das antinomias) que os estudiosos se 
haviam habituado a acolher – nas partes 
mais elementares da matemática, isto é, na 
aritmética dos números naturais – um ponto 
de vista ingênuo face ao problema do infini-
to: admitiam que a sequência dos números 
naturais era uma espécie de dado último.

O logicismo defende, em suma, as 
seguintes posições: •  Todos os termos da 
matemática podem ser definidos a partir do 
vocabulário da Lógica. •  As demonstrações 
matemáticas não requerem mais do que os 
axiomas e regras de inferência da Lógica. Em 
sua forma original, o logicismo apoiava-se, 
ainda, na teoria dos tipos para a eliminação 
dos paradoxos. A teoria dos tipos introduziu 
algumas restrições na teoria dos conjuntos, 
eliminando, de fato, paradoxos de caráter 
lógico (formulados por Bertrand Russell no 
seu livro Principia Mathematica). Segundo 
essa teoria, os objetos e os conjuntos são 
dispostos hierarquicamente. No primeiro 
posto acham-se os indivíduos; no segundo, 
os conjuntos de indivíduos; no terceiro, os 
conjuntos de segundo posto, e assim por 
diante. O conceito de conjunto que tem a si 
mesmo como elemento não pode ser aqui 
introduzido, uma vez que cada conjunto 
só pode conter, como  elemento, outros 

INTUIcIONIsMO 
Ponto de vista mais radical do que o 

logicismo fregeano é o adotado pelo intuicio-
nismo (na Matemática) que remonta ao ma-
temático do Brouwer. Segundo Brouwer, não 
basta reexaminar a matemática clássica mas 
é preciso, ainda, condenar diversos princípios 
lógicos. A base das ideias brouwerianas está, 
como antes, no conceito de infinito. O infinito 
nunca deve ser visto, afirma Brouwer, como 
totalidade dada (o “infinito atual”). Deve ser 
encarado apenas como simples possibilidade 
em uma caminhada sem limite (o “infinito 
potencial”). A afirmação de que existe uma 
infinidade de números, por exemplo, não 
deve ser entendida como asserção segundo 
a qual existiriam infinitos números “em si”, 
em um domínio de objetos ideais; deve ser 
interpretada como asserção, segundo a qual, 
uma vez fornecido um número natural, é  

possível apresentar um outro número maior 
do que ele (e.g., o seu sucessor). Consequên-
cia imediata desse modo de ver é a negação 
da legitimidade geral do Principio do Terceiro 
Excluido que, nos sistemas lógicos era enca-
rado como um dos princípios lógicos básicos. 

O principio afirma o seguinte: para cada 
enunciado A vale a asserção “A ou não-A”.

Esse principio não se aplica quando en-
tram em consideração domínios infinitos de 
objetos. Relacionam-se sob o nome de Intui-
cionismo as seguintes correntes:  •  A filosofia 
escocesa do senso comum, por admitir que a 
Filosofia se fundamenta em certas verdades 
primitivas e indubitáveis, conhecidas por 
intuição.  •  A doutrina de Bergson, segundo 
a qual a intuição é o órgão próprio da Filoso-
fia. •  A doutrina de Hartmann e de Scheler, 
segundo a qual os valores são objeto de uma 
intuição que se identifica com o sentimento. 
E, finalmente, a que mais nos interessa:  •   A 
corrente matemática, fundada por Brouwer, 
inspirada nas idéias de Kronecker (1923-91), 
para quem o conceito de número natural fora 
dado à intuição humana por Deus e os outros 
(números) pelo homem. 

As teses típicas do intuicionismo de 
Brouwer são as seguintes: •  A existência 
dos objetos matemáticos é definida pela 
sua possibilidade de construção; por isso, 
só “existem” entes matemáticos que possam 
ser construidos. •  O principio do terceiro 
excluido não é válido para proposições em 
que haja referência a grandezas infinitas.  
•  As definições inpredicativas não são válidas. 
A rejeição do princípio do terceiro excluido 
implica a rejeição da dupla negação, portanto 
do método da prova indireta.             

fORMAlIsMO 
Este método, entretanto, fundamenta a 

corrente formalista da Matemática, patroci-
nada por Hilbert. Segundo essa concepção, 
para estabelecer a existencia de uma 
entidade matemática, basta a demonstra-
ção de que ela não implica contradição  
[cf. HEYTING, Berlim,1934]. 

Em Matemática foi também chamado 
de formalista o procedimento que pretende 
prescindir dos significados dos símbolos 
matemáticos, especialmente a corrente de 
Hilbert [cf. ABBAGNANO: Dic.de filosofia]. 

Novo procedimento se fazia imperioso 
e Hilbert formulou-o, de modo tímido 
a princípio (1904), mas com crescente 
precisão e fecundidade a partir de 1917. 
Hilbert desejava mostrar que os processos 
usuais de demonstração eram concretos e 
suficientes para erigir toda a Matematica 
(incluindo a teoria de Cantor), partindo de 
certos axiomas, e que não abriam margem 
para os paradoxos. Hilbert acreditava que 
a coerência da Matematica não podia ser 
posta em dúvida. Seu programa envolvia 
duas etapas:  •  A formalização de toda a 
Matemática, ou seja, elaboração de um 
“formalismo” (sistema formal de cujos axio-
mas se deduzisse, com regras de inferência, 
explicitamente relacionadas, pelo menos a 
parte básica da Matematica, a parte que se 
encontrava, por exemplo, nos Princípios de 
Russell e Whitehead. •  Constatação de que 
o uso de tais regras, aplicadas aos axiomas, 
não poderia levar a contradições, isto é, a 
“inconsistências formais”.

Em Matemática, ciência altamente 
formal, consideram-se essencialmente pro-
priedades, relações etc., independentemente 
da significação concreta das quantidades que 
gozam de certa propriedade, ou satifazem 
a determinadas relações. Tomem-se, por 
exemplo, as operações comuns de adição 
e multiplicação de números inteiros; elas 
são comutativas, ou seja, respectivamente 
teremos: a+b = b+a e ab=ba. Se indicarmos 
por um símbolo qualquer, ( * ), por exemplo, 
uma operação, dir-se-á que ela é comutativa 
se a*b = b*a, sendo a e b dois elementos 
quaisquer do conjunto de definição de ( * ).

Ficará assim definida uma proprieda-
de de uma operação: a comutatividade, 
a qual é formal, no sentido em que não 
depende da natureza dos objetos a que 
se aplica a operação; pode-se, então, 
dizer que a adição e a multiplicação dos 
inteiros gozam dessa propriedade formal, 
se substituindo-se os símbolos concretos 
( + ) e ( x ), pelo símbolo abstrato ( * ) na 
igualdade acima, esta se verifica.

A Matemática moderna utiliza siste-
maticamente as definições formais de 
seus conceitos. David Hilbert, discutindo 
um dia com seus colegas, afirmou que 
se poderiam substituir as palavras ponto, 

reta e plano, pelos termos cadeira, mesa 
e copo de cerveja, se estes verificassem as 
relações formais (axiomas ou postulados) 
que definem comumente as noções de 
ponto, reta e plano. Em suma, um ser ma-
temático definido formalmente (ou melhor, 
axiomáticamente) é suscetível de todas as 
interpretações concretas que verificam as 
propriedades e relações formais postuladas 
previamente. A escola lógico-matemática 
do formalismo, encabeçada por Hilbert, 
esbarrou em dificuldades insuperáveis em 
questões de não-contradição. O método 
formal (ou axiomático), todavia, deve ser 
considerado como uma das grandes con-
quistas do pensamento moderno, em vista 
dos progressos graças a ele alcançados. Tal 
método permite, de fato, de uma vez por 
todas, desenvolver as consequências de um 
sistema de axiomas, sem levar em conta 
as propriedades contingentes dos objetos 
matemáticos que o verificam (propriedades 
que tendem a obscurecer o raciocínio). 
Chega-se, assim, frequentemente, a aproxi-
mar teorias de aparência externa bastante 
diferentes, e tais aproximações inesperadas 
são, por vezes, fonte de novas idéias muito 
fecundas. [Ver: Enciclopédia Universo, vol. V, 
Editora Delta - Editora Três, p. 2207].

As divergências entre as três correntes 
(Logicismo, Intuicionismo, Formalismo) fica-
ram reduzidas a simples questão de opção 
de linguagens apropriadas. Church, como 
representante do formalismo, adotou posi-
ção moderna, reconhecendo que o desejo 
de deduzir as hipóteses matemáticas de leis 
lógicas não deveria ser interpretado muito 
ao pé da letra. Não se esclarecendo de 
modo apropriado a noção de “construção”, 
a posição intuicionista também precisou ser 
relaxada. Houve, em síntese, uma aproxima-
ção entre as correntes e uma defesa menos 
rígida de seus pontos básicos.

Conclusão. Ainda há muito o que dizer 
sobre este assunto, inclusive quanto ao 
fato de atualmente existirem várias outras 
concepções que, ao lado destas, estão a 
merecer investigação mais pormenorizada. 
Quanto a nós, ficamos por aqui. n

conjuntos que ocupam um posto inferior 
na hierarquia. Desapareceram, desse modo, 
na teoria dos tipos, não só a antinomia de 
Russel como antinomias análogas da teoria 
dos conjuntos. [Ver Stegmuller: A Filosofia 
Contemporânea, v.1, São Paulo, EPU, Ed. da 
Universidade de São Paulo, 1977, p. 336].      

*Professor do Magistério superior (inativo)

frege

Kurt godel
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HIstÓRIa do BRasIL

E
ste artigo não cobrirá as causas, 
consequências e evoluções do 
conflito fratricida ocorrido entre 
as quatro jovens nações sul-ame-
ricanas naquela segunda metade 
do século XIX. O articulista não é 

historiador e o escopo é outro. 
As guerras podem ser evitadas, mas não 

se pode olvidar que as lições aprendidas e 
estudadas, sem o viés ideológico que im-
pregna os escritores revisionistas, devem ser 
repassadas às novas gerações. Em 2012 foi 
até lançado na Argentina um documentário 
para a TV intitulado “Guerra Guasú”, onde 
se exploram mensagens subliminares para 
nova versão da guerra . 

Os historiadores brasileiros não são 
omissos em descrever derrotas imperiais 
ao longo da guerra. De fevereiro a maio 

sesquicentenário da
BATALHA NAvAL 
DO RIACHuELO
e sua comemoração 
numismática

Mário c. neiva*

 A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional 
ocorrido na América do Sul. Travada entre o Paraguai e a  
Tríplice Aliança - composta por Brasil, Argentina e Uruguai –,  
a guerra estendeu-se de dezembro de 1864 a março de 1870.  
É também chamada de “Guerra de la Triple Alianza”,  
na Argentina e Uruguai, e até de “Guerra Guasú ”  
(Guerra Grande), no Paraguai. 

de 1867 ocorreu a retirada da Laguna, na 
qual, porém, se cobriu de glória uma coluna 
brasileira que mostrou, através de terríveis 
sofrimentos, o valor de nosso soldado, tal 
qual o Visconde de Taunay , que descreveu 
o trágico episódio. 

MARINhA DO bRAsIl NA gUeRRA 
Muitos historiadores defendem a tese 

de que Francisco Solano López começou a 
perder a guerra muito cedo, isto é, quando 
cedeu a supremacia da navegação fluvial 

na Bacia do Prata ao Império Brasileiro, 
logo após a derrota paraguaia na sangrenta 
Batalha Naval do Riachuelo, em 11 de junho 
de 1865, quando os marinheiros brasileiros 
destruíram as forças do Comodoro Pedro 
Inácio Meza, comandante-em-chefe da es-
quadra paraguaia. 

O confronto aconteceu no Rio Paraná 
e o comandante da esquadra brasileira na 
ocasião foi Francisco Manuel Barroso da Silva. 
Era justamente no setor naval que o Brasil 
estava mais preparado e logo no primeiro ano 
de guerra, quando foi acionado diretamente, 
mostrou sua força e imprimiu sobre o Para-
guai uma dura derrota, bloqueando-lhe até o 
fim da guerra a navegação na bacia do Prata.

A História do Brasil e mormente a His-
tória Militar Brasileira reconhecem o bom 
preparo da Armada Imperial na época do 
conflito tanto do ponto de vista material 
como do adestramento do pessoal.

As retomadas de S. Borja, Uruguaiana 
e Corrientes, ainda no início da guerra, é 
lógico, que além dos esforços na campanha 

terrestre, levada a cabo por Bartolomeu 
Mitre, Osório e Venancio Flores, depende-
ram sobremaneira das operações navais de 
bloqueio do rio Uruguai, determinadas pelo 
Marquês de Tamandaré (Joaquim Marques 
Lisboa, 1807-1897). 

Ao contrário de seus vizinhos banhados 
pelas bacias dos grandes rios da região (Pra-
ta, Paraguai, Paraná e Uruguai), incluindo o 
Império Brasileiro, Solano López, às surdinas, 
criara um exército bastante poderoso para a 
época, com oitenta mil homens, armado e 
treinado por oficiais franceses. Investiu tam-
bém na construção naval e na fabricação de 
armas. Instituiu o serviço militar obrigatório. 
Os seus vizinhos do cone sul, nações jovens 
também, não perceberam claramente as 
garras do leão. Ex ungue leonem pingere . 
Por isso, no início do conflito, o ditador pa-
raguaio obteve alguns êxitos militares, pois 
possuía uma força terrestre mais numerosa 
e profissional. Porém, a guerra foi evoluindo 
de forma adversa para o Paraguai. 

O papel da Marinha Imperial tinha sido 

decisivo. Além da vitória tática fluvial, o 
bloqueio dos rios, desde o estuário da Pra-
ta, trouxe incômodos irreparáveis às forças 
guaranis. López enviara em torno de oito mil 
libras à Europa a fim de comprar armamen-
tos que nunca puderam chegar a Assunção. 
A logística paraguaia através dos rios havia 
sido estrangulada. A Marinha era colocada a 
partir de então como a “guardiã” do Império.

Ao se prestigiar na cédula de um cruzei-
ro, desde 1942, as estampas do Almirante 
Tamandaré e da Escola Naval (no reverso), 
o agradecimento aos marinheiros que mor-
reram naqueles rios estava quase completo.

evitava a entrada de produtos estrangeiros, 
por meio de impostos elevados. Defendia o 
mercado interno para a pequena indústria 
nacional, que se desenvolvia com base no 
fortalecimento da produção agrícola. E isso 
colocava em risco o poder da Inglaterra na 
América do Sul, na medida em que reduzia 
o mercado consumidor paraguaio para seus 
produtos. (Como se o Paraguai tivesse uma 
grande população consumidora, concen-
trada acima da classe média). Diziam que 
havia, ainda, a ameaça de que o país even-
tualmente se transformasse em exportador 
de manufaturados ou que seu modelo de de-
senvolvimento autônomo pudesse servir de 
mau exemplo para outros países da região 
que eram totalmente dependentes do im-
pério inglês. Dessa forma, a Inglaterra tinha 
sólidos interesses que justificavam estimular 
e financiar uma guerra contra o Paraguai. 
Era interessante para os britânicos enfra-
quecer e eliminar um exemplo de sucesso 
na América Latina. Continuam, especulando, 
que o governo inglês pressionou o Brasil e a 
Argentina a declararem guerra ao Paraguai, 
alegando que teriam vantagens econômicas 
e empréstimos caso impedissem a ascensão 
da economia paraguaia.

A esquerda intelectual na América do Sul 
sempre menosprezou a figura do Imperador 
Brasileiro e a do Presidente Argentino de en-
tão, Sr. Bartolomeu Mitre. Sublinha projetos 
expansionistas destas duas nações na região 
do cone sul, aponta a política escravagista 
do Brasil, ainda vigente, como ultrajante, e 
realça a eterna crise política entre os porte-
nhos, mormente envolvendo a sua província 
entrerriense. Para esses teóricos, a economia 
brasileira perante a guarani era deplorável. 

Para quem a história desta guerra fora 
escrita apenas pelos vencedores, as econo-
mias mitrista, florista e imperialista eram 
lamentáveis, títeres dos governos europeus.

A INDúsTRIA NAvAl
A área onde se deram os embates era 

muito pantanosa e cortada por rios de 
difícil navegação para navios de grande 
porte. No Rio Paraguai, o principal da re-
gião, os paraguaios montaram um sistema 
defensivo baseado numa série de fortale-
zas, e a de Humaitá era a mais poderosa. 
A maioria das embarcações de guerra do 
Império era inadequada para enfrentar 
aqueles obstáculos naturais e militares, o 
que exigiu um rápido desenvolvimento da 
tecnologia naval brasileira. 

batalha Naval do Riachuelo:  
momento decisivo, quando  
barroso põe a pique o jejui

sITUAçãO ecONôMIcA  
NA bAcIA DO PRATA

Alguns historiadores revisionistas, mor-
mente após a tomada do poder na América 
do Sul, nos últimos quinze anos, por go-
vernos populistas, lançaram teses de que, 
no meio do século XIX, os países recém 
independentes tinham um papel fundamen-
tal dentro da nova ordem capitalista, fruto 
do advento da revolução industrial. E nesse 
sentido, tentam enfatizar que a economia 
paraguaia destacava-se, fugindo da órbita 
do imperialismo inglês.

Chegam a declarar alguns destes arti-
culistas, formados principalmente no seio 
universitário argentino e brasileiro, que o 
Paraguai naqueles tempos era uma potência 
econômica da América do Sul, desligado da 
influência das nações européias, desde sua 
independência em 1811, quando se libertou 
da Espanha. O governo controlava o comér-
cio exterior. O mate, o fumo e as madeiras 
raras exportados mantinham a balança 
comercial com saldo positivo. O Paraguai 

Almirante barroso (1804-1882)
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A estratégia naval de bloqueio e trans-
porte de tropas nos rios da região do Prata 
era complicada. Na passagem de Tonelero, 
em 1851, os navios a vela, dotados de mais 
canhões, mas impróprios para a navegação 
no rio Paraná, foram rebocados por navios a 
vapor. O auge desse processo foi a fabricação 
de um novo tipo de navio.

A construção naval havia sido impulsio-
nada pela Revolução Industrial no século 
XIX. Em pouco mais de meio século, rápidas 
transformações resultaram em novos navios 
de guerra, como o Monitor, que foi usado pela 
primeira vez durante a Guerra de Secessão 
dos Estados Unidos (1861-1865). Ele tinha 
casco de madeira revestido de couraça de 
ferro, uma torre giratória com dois canhões, e 
ficava pouco exposto acima da linha d’água, o 
que o tornava um alvo difícil para os inimigos.

O Almirante Joaquim José Ignácio (1808-
1869), então Ministro da Marinha e futuro 
Barão e Visconde de Inhaúma, defendeu a 
aquisição desse tipo de embarcação em um 
relatório do Ministério da Marinha apresen-
tado ao Parlamento em 1862. Curiosamente, 
foi ele mesmo quem empregou pela primeira 
vez aquele tipo de navio em favor do Brasil 
poucos anos depois. Em dezembro de 1866, 
Ignácio substituiu o então Visconde de Ta-
mandaré, Almirante Joaquim Marques Lisboa 
(1807-1897), no comando das forças navais 
brasileiras, quando já havia uma convicção de 
que a Fortaleza de Humaitá seria vulnerável 
aos navios encouraçados. Tamandaré estava 
certo de que o presidente paraguaio temia a 
esquadra brasileira porque sabia que o seu 
famoso baluarte de Humaitá não poderia 
resistir a um ataque de navios encouraçados.

Inspirada no projeto norte-americano, 
a Marinha brasileira incorporou à sua frota 
seis monitores, todos construídos no Arsenal 
da Corte, sob a direção de Napoleão Level, 
o maior engenheiro naval da época. Três 
deles – o Pará, o Rio Grande e o Alagoas 
– foram utilizados para transpor a forta-
leza paraguaia, muito em função de suas 
couraças, de seus sistemas de armamento 
e, principalmente, por serem rasos. Essas 
características facilitavam a superação de 
qualquer obstáculo. No início da guerra, a 
Esquadra Brasileira dispunha de 45 navios 
armados, dos quais 33 eram de propulsão 
mista, isto é, a vela e a vapor.

Mesmo pressionado para avançar sobre 
Humaitá, o Almirante Joaquim José Ignácio 
preferiu aguardar a chegada dos monitores. 
A oportunidade veio em fevereiro de 1868, 

com a subida do nível do rio, a destruição de 
algumas barcaças que sustentavam correntes 
de ferro que atravessavam o Rio Paraguai e 
o próprio desgaste da fortaleza, ocasionado 
pelos frequentes bombardeios da esquadra. 
Os monitores, que chegaram à frente de 
combate em dezembro de 1867, ultrapassa-
ram Curupaiti em fevereiro de 1868 e logo 
se juntaram aos encouraçados.

A operação final teve início na madrugada 
do dia 19 de fevereiro, quando uma divisão 
naval comandada pelo Capitão-de-Mar-e-Guer-
ra Delfim Carlos de Carvalho, formada pelos 
encouraçados Barroso, Bahia e Tamandaré e 
pelos três referidos monitores, investiu vitorio-
samente sobre Humaitá. Delfim foi agraciado 
por isso com o título de Barão da Passagem.

O DINheIRO
O dinheiro é uma das importantes 

formas de expressão da cultura de um 
povo e de representação de sua história 
econômica. As cédulas e moedas também 
servem para exprimir o valor monetário em 
seu contexto histórico. 

Sobre as cédulas nacionais, vários 
personagens ilustres de nossa história fo-
ram homenageados através das diversas 
emissões de valores, desde a proclamação 
da república: Princesa Isabel; Barão do Rio 
Branco; Pedro Álvares Cabral; D. Pedro I; 
Osvaldo Cruz; Tiradentes; Carlos Chagas etc.

E, em relação às moedas brasileiras, são 
consagradas diversas emissões em níquel, 
ouro e prata, que serviram também para 
homenagear personagens históricos e fatos 

marcantes da vida brasileira, incluindo Mauá, 
Tamandaré, Regente Feijó, Machado de Assis, 
Santos Dumont e Caxias.

Hoje, o Banco Central do Brasil, através do 
Conselho Monetário Nacional, tem autorizado 
a emissão de diversas moedas comemorati-
vas em cuproníquel, ouro e prata, além de 
bimetálicas para circulação, para homenagear 
figuras e fatos importantes nacionais . 

Desde as primeiras moedas de ouro, 
cunhadas na Casa da Moeda da Bahia (1695), 
nos valores de 4.000 réis, por exemplo, o 
Brasil nunca deixou de prestigiar o valioso 
metal amarelo em suas seguintes emissões, 
ao longo do século XIX, além de empregar 
outros metais. Apenas para registro, na época 
da “decadência” do Império Brasileiro, perante 
a “florescente potência econômica paraguaia”, 
vários anos durante a guerra foram contem-
plados através da cunhagem de moedas de 
ouro brasileiras com os valores faciais de 
20.000 e 10.000 réis. 

A coleção de moedas de prata de 1865, 
nos valores de 2.000; 1.000; 500; e 200 réis 
é muito simbólica, retratando um período 
magnífico da numismática brasileira. Assim 
também o são as séries de prata de 1866; 
1867; 1868; e 1869. As moedas de 2.000 
réis, por exemplo, pesavam 25,5 g cada, com 
uma titularidade  de prata 917 e tendo um 
módulo (diâmetro) de 37 mm.

As pequenas moedas de prata 917 de 
200 réis (valor do reverso), por exemplo, que 
pesavam 2,5 g e tinham um módulo de 19 
mm, durante um período de cinco anos, bem 
antes da guerra, possuíam a peculiaridade de 

ter, na coroa imperial que aparece em seu 
verso, pérolas ou espinhos. Assim, as séries 
de prata daqueles anos possuíam cinco ao 
invés de quatro moedas cunhadas, para 
deleite dos colecionadores.

E quanto ao Paraguai, a “nova economia 
emergente no Cone Sul”, durante a segunda 
metade do século XIX?

A numismática não mente: somente em 
1867 é que foi lançada a primeira moeda 
de ouro da história do Paraguai, no valor de 
quatro “pesos fuertes”. 

A própria coleção de 
moedas de prata pa-
raguaias de então, 
não chegava a 
se equiparar 

às emissões imperiais brasileiras.

RecONhecIMeNTO
As moedas e medalhas comemorativas 

lembram protagonistas de nossa história, 
fatos reminiscentes e nossa multiplicidade 
cultural. Elas transitam entre o passado e 
o presente como um elo de conhecimento 
para as próximas gerações.

A Casa da Moeda do Brasil, patrimônio 
nacional, com mais de 300 anos, em 2005  
lançou no dia 9 de junho as medalhas co-

memorativas dos 140 anos da 
Batalha Naval do Riachue-

lo, em ouro, prata e 
bronze. Belas peças 

do colecionismo 

brasileiro, com criação e modelagem de 
Alzira Duim, possuem no anverso detalhe 
da obra homônima de Vítor Meireles.9 No 
reverso, brazão da Marinha, circundada por 
corda coroada por fragatas. 

2015 será o ano da comemoração do 
sesquicentenário da grandiosa Batalha 
Naval do Riachuelo, inolvidável para nós 
brasileiros e marinheiros.

Não há dúvida alguma de que nossos 
dois maiores chefes navais continuarão 
sempre a ser lembrados nas datas magnas 
da Marinha do Brasil – 11 de junho e 13 
de dezembro.

Tamandaré já foi homenageado, por 
intermédio da numismática, seja na cédula 
de um cruzeiro como na série de moedas 
de cem réis.10 

Que durante o ano de 2014, quem 
sabe, esforços conjuntos da Marinha e do 
Banco Central do Brasil, com apoio da Casa 
da Moeda, possam culminar na cunhagem 
de uma moeda comemorativa do Alte 
Barroso a ser emitida em 2015, com alu-
são àquela batalha naval, a qual aquele 
marujo venceu para manter a liberdade, 
honra e glória do Brasil. n 

NOTAs
1 “Guasú” é palavra guarani que significa 

“grande”.
2 “Serie documental de cuatro capítulos de una 
hora de duración, realizada íntegramente por la 
TV Pública de la Argentina (2012) que busca inter-
rumpir largos años de silencio en la producción 
cultural argentina a propósito de la guerra más 
importante que vivió América Latina y que liquidó 
al Paraguay del siglo XIX, la experiencia política 
y social más igualitaria y celosa de su soberanía 
que quedaba en pie en la región. La Triple Alianza, 
conformada por el imperio del Brasil, la Argentina 
mitrista y el Uruguay de Venancio Flores, necesitó 
cinco años, enormes esfuerzos y cuantiosos em-
préstitos ingleses para derrotar a una sola nación, 
a un país campesino que quería modernizarse sin 
perder su autonomia”.
3  “A retirada da Laguna”, de Alfredo d`Escragnolle 
Taunay.
4  Célebre frase de Plutarco: “Pela unha se conhece 
(pinta) o leão”.
5  Antes da guerra do Paraguai, a extinção do 
tráfico de escravos havia sido legislada desde 
setembro de 1850, graças às medidas enérgicas 
do Ministro da Justiça, Eusébio de Queirós Couti-
nho Matoso Câmara. 
6  As moedas comemorativas de ouro atuais têm 
22 mm, pesam 8 g e são de 22K (Ver as cunhadas 

a partir de 1994 até hoje). As de prata têm uma 
titularidade de até 999, pesam atualmente 27g 
e possuem um módulo de 40 mm.
7  Apesar da predominância da prata, na nossa 
história, muitos elementos fizeram composição 
com esse material em nossas moedas, alterando-
lhe a titularidade. Por exemplo, de 1851 a 1867: 
título 916 2/3 (916,66666...); de 1867 a 1869, 
para os valores de 200 e 500 réis: título 835; 
1.000 réis, 1869: título 900; e 2.000 réis, 1869 
a 1876: título 900.
8  “Durante la guerra de la Triple Alianza (1864-1870), 
en la cual el Paraguay se enfrentó a Brasil, Argen-
tina y Uruguay, las damas de Asunción, reunidas 
en Asamblea, el 24 de febrero de 1867, decidieron 
entregar “sus joyas y alhajas para aumentar los 
elementos para la defensa nacional”. El Presidente 
de la República, Francisco Solano López, aceptó 
la ofrenda y ordenó que una vigésima parte de 
la misma fuese utilizada para la acuñación de la 
primera moneda de oro paraguaya, según Decreto 
del 11 de setiembre de 1867”.

9 Do acervo do Museu Histórico Nacional – 
“Combate Naval do Riachuelo”, Vítor Meireles, óleo 
sobre tela, séc. XIX, 4 x 8 m.

10 Durante os anos de 1936; 1937; e 1938 
foram cunhadas moedas de níquel, com 4,6 g, 
20mm, no valor de 100 réis em homenagem 
a Tamandaré, dentro da série numismática de 
brasileiros ilustres.
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   Cem velas

A o vento
raul coelho Barreto neto*

a 
poltrona está preenchida pelo 
orador. A plateia que o escuta, 
espalhada pelo chão. Na poltrona, 
um jovem em espírito. No chão, 
jovens em idade. Aliás, muito 
pouca idade. Precisariam multipli-

cá-la por dez ou elevá-la ao quadrado para 
alcançar o tempo de vida daquele orador. 
Não estamos em meio a nenhuma sociedade 
africana ou oriental, onde o respeito à sabe-
doria e experiência dos mais idosos constitui 
pilar fundamental de sua cultura e sua 
formação. Nosso palco é diverso. Estamos 
no Brasil. Sim, na pátria onde a memória de 
quem viveu em outras épocas é geralmente 
condenada ao ostracismo; no país em que os 
direitos daqueles que ocupam largo espaço 
na linha cronológica são perversamente 
negligenciados. Cenas cada vez mais raras 
por aqui, respiramos aliviados por ainda 
testemunhar pupilos ouvindo um mestre.

O orador é um contador de histórias. 
Um velho homem do mar. Talvez algo do 
que viveu nos oceanos ele tente transmitir 
aos pequenos. Não necessariamente através 
de relatos cuja temática seja o fascinante 
universo marítimo, mas por meio de narra-
tivas outras, de algum modo influenciadas 
por suas inesgotáveis vivências ao sabor 
dos ventos e vagalhões. Por certo, graças à 
adequação de linguagem, algo é captado 
pela pueril audiência. Para ela, esse algo pode 
ser muito. Muito a ponto de, passadas várias 
décadas, ainda se lembrar daquele encontro 
de gerações. O contador pode ser versátil, 
encantar seu público infantil com enredos os 
mais variados. Quando se senta a escrever 
ou a falar a outras faixas etárias, contudo, o 
mar, as gentes que nele vivem e os cascos 

   Cem velas

A o ventocentenário 
do almirante  
helio leoncio  

martins

que nele flutuam tornam-se protagonistas 
quase insubstituíveis. Suas ricas palavras e 
prodigiosa memória parecem não ter fim.

Desde os Oitocentos, em sua longa tra-
jetória, a Marinha do Brasil apresenta ilustres 
nomes de militares que, além de nela terem 
servido como habitualmente se concebe, 
prestaram à corporação inúmeros serviços no 
sentido de pesquisar seu passado, divulgar 
seu nome e preservar sua memória. Sem 
muito exigir dos neurônios, podemos citar 
três oficiais-historiadores do recente século 
XX: os Almirantes João do Prado Maia, que 
marcou época como professor catedrático de 
Português da Escola Naval, Arthur Oscar Sal-
danha da Gama, estudioso das nossas ações 
no mar durante as duas grandes guerras, e 
Max Justo Guedes, que, ao longo da vida, 
debruçou-se como poucos sobre as Grandes 
Navegações, a história da cartografia e sobre 
a campanha do Paraguai. Raro entusiasta da 
história naval brasileira, o Almirante Max foi, 
por décadas, diretor do então Serviço de Do-
cumentação Geral da Marinha (hoje Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Documentação da 
Marinha). Seja pela amplitude temática, dis-
tinção na escrita, pela extensa bibliografia ou 
longo tempo em atividade, porém, um quarto 
nome nos vem à mente: o do Vice-Almirante 
Helio Leoncio Martins. O contador de histórias 
apresentado no início do texto e que comple-
tou 100 anos de idade em janeiro de 2015, 
quase todos eles dedicados ao mundo naval.

Navegar é um dos grandes desejos de 
um jovem, seja ele praça ou oficial, que serve 
à Marinha. Por certo, o maior. Afinal, quem 
geralmente busca a Armada, busca o mar – e, 
consequentemente, todos os seus desafios e 
recompensas. Com o carioca Leoncio, decla-
rado guarda-marinha em 1935, a expectativa 
não poderia ser outra (aspirante destacado, foi 
o primeiro colocado de sua turma, por pouco 
não obtendo o Prêmio Greenhalgh). A Esqua-
dra do período entre guerras, no entanto, em 

especial naqueles difíceis anos da década de 
1930, não se fazia ao mar. Nossos navios, 
velhos e obsoletos, se exigidos fossem, não 
conseguiriam cumprir a contento a missão 
constitucional de defender nossa pátria. Ago-
nizavam atracados ao cais do descaso e das 
complexas questões políticas. Se muitos de 
seus colegas cediam ao ócio da Guanabara, 
fazendo dos raros exercícios na ilha Grande 
eventos memoráveis, o recém-egresso da 
Escola Naval Leoncio não se curvaria a tão 
simples e acanhada vida. Se sua vontade era 
navegar, ele iria navegar. Finda sua viagem 
de Instrução, sem maior cerimônia, preferiu 
as longas e desgastantes jornadas em nossos 
incansáveis navios hidrográficos ao glamour 
ilusório dos lendários e inertes dreadnoughts.

Ao concluir o curso de especialização em 
Hidrografia e Navegação, em 1938,  já podia 
ser considerado um veterano discípulo do 
Barão de Tefé e do Almirante Graça Aranha, 
trabalhando em diversos levantamentos 
hidrográficos na costa nacional. Após breve-
mente servir na Flotilha do Mato Grosso, o 
Almirante Leoncio, à época Capitão-Tenente, 
retornou ao mar em agosto de 1942. Era seu 
novo lar o contratorpedeiro Santa Catarina, 
um dos vários remanescentes da Divisão Na-
val de Operações de Guerra então ativos. Sua 
tarefa: comboiar navios mercantes em nosso 
litoral sul. Apesar de ainda não beligerante 
(a Declaração de Guerra seria assinada em 
outubro), o fato de o País lançar mão de unida-
des a carvão completamente desprovidas de 
meios para o combate antissubmarino reflete 
o delicado momento de tensão vivido pelo 
Catete. Como o próprio Almirante Leoncio 
sempre afirmou, partimos do zero em nossa 
odisseia contra o Eixo. Um zero que, com o 
passar do tempo e a indispensável colabora-
ção da US Navy, transformou-se em honrosa 
participação dentro de nossas limitações.

Partiu para Natal com a guerra já em 
curso, em 1943, a fim de instalar e dirigir  um 
Centro de Reservistas. Por todas as dificuldades 
encontradas, uma missão complexa, mas que 
foi efetivada. Em seguida, rumou para os EUA 
com o intuito de assistir ao curso de Guerra 
Antissubmarino. Ao final de sua capacitação, 
o então Tenente Leoncio assumiu o posto de 
imediato do caça-submarino Goiana, escoltan-
do navios do Rio de Janeiro até Trinidad, no 
Caribe. No início de 1944, passou a comandar 
o caça Juruena, iniciando, assim, aquela que 
talvez tenha sido a mais sacrificante etapa de 
sua participação no conflito. Apenas quem 
esteve a bordo das pequenas e instáveis  

unidades da classe J ao longo da Segunda 
Guerra Mundial pode testemunhar sobre o 
incrível desconforto vivenciado. Alguns trans-
feriram para o papel algumas dessas vivências, 
a exemplo do Almirante Leoncio.

Ainda na ativa, suas contribuições não 
se resumiram ao serviço no mar. Muito em 
função de suas experiências na guerra e dos 
aprendizados com os norte-americanos, em 
1950, já como capitão-de-corveta, estruturou 
e comandou o Centro de Adestramento Al-
mirante Marques de Leão, elevando o nível 
de profissionalismo da Marinha a um novo 
patamar. Mais uma vez regressando à água 
salgada, comandou o rebocador Tritão, antes 
de cursar a Escola de Guerra Naval, da qual 
mais tarde se tornaria instrutor. Em 1955, 
retornou às origens, a Hidrografia, servindo, 
na sequência, no Estado-Maior das Forças 
Armadas. Após comandar o contratorpedeiro 
Mariz e Barros, em 1959, na condição de capi-
tão-de-mar-e-guerra, foi chefe de gabinete do 

Estado-Maior da Armada. No final da década 
de 1950, o Brasil adquiriu o HMS Vengeance, 
reformando-o em Roterdã, Países Baixos. 
Nasceria, pouco depois, o Navio-Aeródromo 
Ligeiro Minas Gerais, por longo tempo símbolo 
e capitânia da Esquadra. Ocupando o cargo de 
seu primeiro comandante, por certo um dos 
pontos de maior destaque e mais emblemá-
ticos de sua carreira, lá estava Helio Leoncio 
Martins. Em 1962, por fim, foi nomeado chefe 
de gabinete do Ministro da Marinha, passando 
para a reserva dois anos mais tarde.

Dando início a uma nova fase de sua 
vida, ocupou cargos relevantes na iniciativa 
privada. Foi gestor de empresas como Cru-
zeiro do Sul e Verolme, além de ter atuado 
como presidente da Companhia Brasileira 
de Dragagem e diretor do Instituto de Admi-
nistração e Gerência da PUC/Rio. Entretanto, 
apesar de não mais na ativa, as lembranças 
navais jamais o abandonaram. Aliás, raros 
são aqueles oficiais que, uma vez na reserva 
e vivenciando o mundo civil, conseguem se 
desligar completamente do seu passado. 
Seduzido a não permanecer afastado da 
Marinha, talvez inspirado pelo pioneiro car-
go de instrutor da Escola de Guerra Naval, 
o Almirante Leoncio encontrou no ensino 
e pesquisa uma maneira útil e prazerosa 
de manter-se envolvido com seu tão fami-
liar ambiente. Mestre em Ciências Navais, 
membro do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro e do Instituto de Geografia e His-
tória Militar do Brasil, professor do curso de 
mestrado da EGN e também do mestrado em 
História Militar da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro, nosso contador de 
histórias parece nunca esgotar-se.

A docência e o estudo acadêmicos têm 
como um de seus frutos primordiais a produ-
ção bibliográfica. Como poucos, o Almirante 
Leoncio muito escreveu nas últimas décadas, 
tornando-se a principal referência viva da 
história naval brasileira. Adotando prefe-
rencialmente como tema a Segunda Guerra 
Mundial, foram inúmeros artigos assinados 
na Revista Marítima Brasileira, na Navigator 
e na Revista do Clube Naval. Do mesmo 
modo, é colaborador da Revista do IHGB e da 
Revista do IGHMB. Já seus livros dedicam-se 
aos mais variados temas. Em Almirante Lorde 
Cochrane, por exemplo, constrói um perfil 
do oficial britânico responsável por nossa 
Esquadra durante o processo de Indepen-
dência. Em A Revolta da Armada e A Revolta 
dos Marinheiros – 1910, por sua vez, ele 
apresenta leituras aprofundadas de episódios  

espinhosos da nossa história. Em Abrindo 
estradas no mar, narra o empenho e as dificul-
dades dos pioneiros da hidrografia brasileira 
no século XIX, hidrografia esta que tanto 
marcou os anos iniciais do jovem Leoncio na 
Marinha. A mesma temática é uma das que se 
fazem presentes em Estórias Navais Brasileiras, 
obra composta por compilação de textos e 
da qual foi um dos organizadores. Fugindo 
ao tom mais formal, é coautor igualmente 
de A Marinha Pitoresca, que, como o próprio 
título sugere, entretém o leitor com atípicas 
situações vivenciadas no dia a dia dos portos 
e navios. Infindável em suas contribuições, 
recentemente concluiu capítulo de um livro 
escrito por vários autores sobre a história da 
Diretoria de Hidrografia e Navegação.

De toda a sua produção, no entanto, 
provavelmente nada tenha exigido esforço 
tão colossal quanto a organização e elabo-
ração de textos para vários tomos e volumes 
da História Naval Brasileira, coleção de 
referência para o estudo da Marinha e seu 
passado desde o período colonial (quando 
o que obviamente ainda existia era apenas 
a Armada portuguesa). Aqui, destacamos 
as obras de fôlego concernentes – mais 
uma vez – à Revolta de 1910 (ou revoltas, já 
que foram duas, em novembro e dezembro 
daquele ano) e à participação das Marinhas 
de Guerra e Mercante na Segunda Guerra 
Mundial. Ao lado da hidrografia, estes dois 
talvez sejam os assuntos que mais tenham 
absorvido a atenção e o tempo do Almirante 
Leoncio ao longo de suas pesquisas.

Tratar do Almirante Helio Leoncio Martins 
como marido, pai, avô, bisavô é algo para nós 
quase inalcançável, uma vez que não goza-
mos de sua plena convivência, assim como 
do seu ambiente familiar. Contudo, uma vez 
conhecendo um pouco do homem do mar 
e colega historiador o qual há tanto tempo 
lemos e ouvimos, guardamos a nítida imagem 
de alguém igualmente diferenciado em sua 
vida pessoal. Neste sentido, lembro-me com 
carinho do rico e agradável encontro ocorrido 
em seu apartamento situado em Copacabana. 
Ostentar tantas condecorações, a exemplo do 
Mérito Tamandaré, da Medalha Naval de Ser-
viços Distintos e do Mérito Naval, parece não 
ser um peso ao nosso contador de histórias 
em sua longa trajetória. Ainda mais quando 
se tem cem velas içadas nos mastros de seu 
velho navio chamado Vida. n

*Professor e historiador 
Mestre em História pela UNEB
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LogÍstICa

E
mbora a Logística seja tão antiga 
quanto a humanidade, somente 
no século XIX, durante as guerras 
napoleônicas, o general e Barão 
de Jomini criou a palavra Logística 
que define e especifica as inúme-

ras atividades desenvolvidas em apoio às 
tropas. Comenta-se que a palavra “Logística” 
deriva da palavra francesa “loger” que sig-
nifica alojamento, certamente um problema 
sério para o exército francês. No entanto, 
o conceito emitido por Jomini foi amplo 
e abrangente: “No campo militar, logística 
é tudo ou quase tudo, exceto o combate”.

Apesar de diariamente os militares 
trabalharem nas mais diversas atividades 
logísticas, na Marinha, ainda tratam o tema 
de forma limitada, e alguns conceitos re-
ferentes à Logística ainda não estão bem 
assimilados. Tal fato e o desejo de ampliar 
a discussão sobre estes conceitos é que nos 
motiva a abrir esse debate.

O Tenente-Coronel Fuzileiro Naval 
George C. Thorpe, no início do século XX,  
escreveu um estudo teórico sobre logística: 
o livro “Logística Pura: A Ciência do Preparo 
da Guerra”, que entre outras coisas, comenta:  
“enquanto a Estratégia e a Tática são muito 
mais comentadas nos tópicos da ciência da 
Guerra, ainda não foi reconhecida a ciência 
da Logística”,chamando a atenção para o 
estudo dessa nova ciência e demonstra 
por meio de exercícios, como o que aborda 
minuciosamente o reabastecimento de uma 
força naval no mar, a importância do princí-
pio da unidade logística e da coordenação 
para a guerra. Deteve-se no apoio logístico, 
mas, vale realçar, que foi a primeira vez que 
se chamou atenção para a logística como 
ciência. Adotou uma divisão para o estudo 

da logística em duas categorias, que seriam 
a “Logística Aplicada”, onde estariam os es-
tudos da aplicação das atividades logísticas 
e a “Logística Pura”, que seria o estudo dos 
conhecimentos logísticos.

Não há dúvidas de que o êxito norte-a-
mericano, na Segunda Guerra Mundial, em 
grande parte foi decorrente do desenvol-
vimento e melhor controle das atividades 
logísticas, tanto no próprio país, quanto 
no teatro de operações. Este 
sucesso e a desmobilização 
de uma grande quantidade de 
pessoas, que haviam trabalha-
do com as regras e conceitos 
referentes à logística militar, 
transferiu ao meio civil as 
práticas e o conhecimento da 
guerra e que continuaram a 
se desenvolver levando a uma 
melhora crescente na cadeia de 
suprimentos e na aplicação des-
se conhecimento nas atividades 
de apoio e de serviços, como 
por exemplo o abastecimento 
dos grandes centros, onde o 
transporte, o armazenamento, a 
coleta de materiais produzidos 
e de matéria prima necessitam 
ser estudados e melhorados 
continuamente.

Assim, cresce os estudos da 
obtenção da matéria-prima, seu 
local de processamento e a dis-
tribuição do produto fabricado. 
Esta tem sido a linha de maior 
estudo e desenvolvimento da 
logística, onde a teoria tem 
progredido bastante chegando 
a inovações como a “Logística 

Reversa” que se preocupa com o material 
consumido e descartado, que recolhido é 
entregue as unidades produtoras, onde, 
novamente, viram matéria-prima, como, por 
exemplo, as latas de alumínio.

Assim, temos a impressão de que no 
setor empresarial a palavra logística, seu 
estudo e evolução, se limita ao suprimento 
de algum item, onde pode ser sintetizada no 
lema “Prever para Prover”, também adotado 

pelos nossos intendentes. O estudo dos 
problemas que envolvem os suprimentos 
das Forças Operativas, já evoluíram e, dessa 
forma, o lema também evoluiu para: “Prever 
para Prover, na quantidade certa, no lugar 
certo e na hora certa”, demonstrando a dinâ-
mica que a área de suprimentos tem sofrido 
ao longo dos anos, mas que Thorpe, em sua 
obra de 1917, tenta nos libertar, mostrando 
uma dimensão bem maior das atividades 
ditas logísticas.

Observamos então que os problemas lo-
gísticos são ainda mais complexos, devemos 
evoluir mais no conhecimento e no estudo 
da Logística, em particular na sua relação 
direta com a constituição do Poder, seja do 
Poder Nacional, seja no Poder Naval, seja 
no Poder do nosso navio, da nossa OM, seja 
mesmo no Poder da empresa, ou até da nos-
sa família. Em todos os setores de atividades 
sejam militar ou civil, o Poder é essencial e 
indispensável à realização de qualquer ativi-
dade. O Poder pode ser definido como o fator 
primordial para a capacidade humana de 
se defender e progredir. Quando o primeiro 
homem, usando a sua inteligência, produziu 
de alguma forma a primeira lança, simples-

mente fortaleceu o seu Poder e ampliou sua 
capacidade de sobreviver. Ele melhorou seu 
Poder, tanto em relação à defesa quanto à 
sua capacidade de caçar. Foi dessa forma 
que o mundo que conhecemos teve início 
e continua a evoluir. Com o homem contro-
lando o fogo, construindo moradias, abrindo 
caminhos, produzindo novos utensílios que 
atendam às suas necessidades, ou seja, 
criando à logística necessária para sobreviver 
e também para progredir.

Outro fator que influencia a logística são 
os recursos existentes na natureza, só com 
eles é possível criar novos ou manter os 
meios, portanto, o nosso Poder é limitado 
pela nossa capacidade de obter matéria 
prima. Daí a importância do entendimento 
de que, se antes era necessário possuir, 
hoje também é preciso preservar a maté-
ria-prima. A evolução passou da produção 
exclusiva da matéria-prima, para a de um 
produto com tecnologia agregada, levando 
sempre a um novo patamar de Poder. Ou 
seja, saindo da simples capacidade de 
caçar, para a de produzir equipamentos de 
alta tecnologia. Desta forma, a tecnologia 
passa a fazer parte da logística necessária 

Paulo laFaYette Pinto*
      Miguel augusto BruM Magaldi*

ao novo patamar de Poder Nacional.
Quando o Barão de Jomini conceituou a 

Logística como sendo tudo ou quase tudo, 
no campo militar, exceto o combate, estava 
afirmando que o armamento, uniformes, 
alimentação, transporte e o preparo da tropa 
eram de responsabilidade da logística. Da 
mesma forma, numa empresa, as ativida-
des que estão ligadas ao produto, como 
à confecção, o armazenamento, a venda 
e a entrega, são facilmente aceitos como 
logística, mas é preciso entender que dela 
devem fazer parte também os estudos para 
a fabricação de um novo produto, a manu-
tenção de todos os equipamentos, e também 
a secção dos Recursos Humanos que sele-
ciona os novos empregados, isto também 
deve fazer parte da logística da empresa.

Vale lembrar que o Poder é constituído 
de meios materiais e humanos preparados 
e prontos para emprego, condicionados por 
fatores subjetivos, como capacidade política, 
nível intelectual e força de vontade, que 
influenciam as decisões e o caminhar, seja 
da nação, seja da instituição, da empresa 
ou mesmo da nossa família. Esse preparo 
dos meios materiais e humanos é mais uma 

responsabilidade logística, que 
para cumprir com sua tarefa 
deve ser composta de equi-
pes de especialistas, capazes 
de realizar todas as ações 
necessárias.

Aproveitando a ideia de 
que é da transformação da 
matéria-prima em um produto 
pronto, ou da obtenção de um 
novo produto, que podemos 
aumentar ou fortalecer o que 
chamamos de Poder. Chama-
mos de “Logística de Trans-
formação”, aquelas atividades 
que, ao serem executadas, 
permitem que o nosso nível de 
Poder aumente ou fortaleça (Na 
foto ao lado, está um exemplo 
dessa ideia). Ou seja, sabemos 
que: os usos da tecnologia 
por pessoas qualificadas, junto 
com os insumos adequados, 
transformam matéria-prima 
em meios prontos. Se estes 
meios aumentarem a nossa 
capacidade de sobreviver ou 
progredir, o nosso Poder, aí 
estamos falando de Logística 
de Transformação.

abrindo o debate       sobre 

LOGÍSTICA
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sempre o resultado das atividades desen-
volvidas pela Logística de Transformação, 
que por sua vez é fruto da vontade da 
Nação, que normalmente está explicitado 
no seu Planejamento Estratégico. Esse fato 
é determinante na existência das nações, 
mas pode ser usado nas empresas e até 

Dessa forma, para melhor entendimento 
do esforço logístico a ser feito dividimos este 
esforço em Logística de Transformação, Lo-
gística de Manutenção, Logística de Pessoal 
e Logística de Serviços. Partindo do Poder 
existente, que para facilitar denominaremos 
Poder Atual, que é mantido para não depre-
ciar, pela Logística de Manutenção, somamos 
as atividades realizadas pela Logística de 
Transformação, dessa forma atingimos um 
novo patamar de Poder Futuro (A figura 
abaixo é um bom exemplo). O futuro será 

nas famílias. A distinção entre cada nível 
será feita pelo detalhamento na capaci-
dade da Logística de Transformação e de 
Manutenção de cada ator.

A Marinha, como instituição, é um 
ator que necessita se preocupar com os 

conceitos logísticos e com a evolução 
da ciência Logística. Este artigo procura 
levantar a questão para ampliar o debate 

nos estudos logísticos, que não devem 
ficar restritos às atividades de apoio, 

ou aos meios acadêmicos, uma vez 
que o conhecimento da ciência 

logística é chave principal no 
preparo e na manutenção do 

Poder Naval, como já chama-
va atenção o Coronel Thorpe. 
A nossa intenção é expor os 
conceitos de Logística que 

nos parecem adequados, conforme 
exposto no nosso livro, “Logística: Atu-
alizando Conceitos” (Livro ao lado). Para 
provocar a ampliação do debate, com o 
objetivo de permitir melhores escolhas 
nos projetos em desenvolvimento, equa-
cionando adequadamente os esforços 
necessários para manter o equilíbrio entre 
a obtenção e a manutenção dos Navios, 
Sistemas e Instalações navais. n 

Educado em colégio Marista, por conseguinte, na prática até exagerada  
da religião católica, quis o destino e as contingências da vida que eu,  
ao chegar ao “verão” da minha vida, adotasse também a religião espírita,  
em face de fatos incontestáveis que ocorreram comigo. O interessante é que a par dessa 
nova prática, não deixei a minha devoção aos santos, a quem sempre recorri e sou  
devoto, em especial à Virgem de la Esperanza de Macarena, que se encontra em Sevilha.
Não cabe aqui, no entanto, citar qualquer acontecimento religioso ligado à minha vida 
pessoal e, por ser esta crônica ligada à vida naval, nada mais apropriado do que um exemplo 
real vindo da terra onde a verdadeira doutrina espírita nasceu, ou seja, a Inglaterra.

CRÔnICa

celsO De MellO fRANcO*

O SOBRENATURAL 
EXISTE
O SOBRENATURAL 
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Telegraphist Worsfold

howard johnson

lt john blackburn

Outros membros  
da tripulação do Affray:

Ninguém soube explicar o porquê 
daquele “eco sonar” existente no local, e a 
unanimidade das indicações dos informantes  
o tornaram mais intrigantes ainda.

Este foi apenas um, dos diversos misté-
rios e paranormais que circularam em torno 
do desaparecimento do Affray.

O mais impressionante e, para os 
descrentes, desconcertante, foi o episódio 
contado por Warren Amstrong, que consta 
do livro Sea Phantons.

Eis a íntegra do episódio como está 
narrado: “Alguns anos após o desastre, ele 
encontrou a esposa de um vice-almirante 
que relatou a estranha manifestação que 
ela havia experimentado na noite em que 
o submarino foi dado como desaparecido.”

“Subitamente,” narra ela, “eu me dei 
conta de que não estava sozinha no meu 
quarto e, na meia luz ambiente, reconheci o 
meu visitante. Ele havia servido como oficial 
de máquinas no navio de meu marido, um 
cruzador, na época em que meu marido foi 
chefe de máquinas e nós o recepcionamos 
por diversas vezes na nossa casa, nas ilhas 
do Canal. Ele aproximou-se de mim e ficou 
parado, em silêncio. Eu fiquei atônita ao vê
-lo vestido com o macacão de submarinista, 
embora não reconhecesse este detalhe no 
momento, só posteriormente, quando des-
crevi os seus trajes para o meu marido. Então 
o meu visitante falou de maneira bastante 
clara e me disse: ‘Diga ao seu marido que 
nós estamos no extremo norte de Hurd Deep, 
aproximadamente a setenta milhas do farol 
de St Catherine’s Point. O que nos aconte-
ceu foi muito rápido e repentino. Ninguém 
poderia esperar.’ Após dizer estas palavras 
a figura desapareceu.”

A mulher imediatamente telefonou a 
seu marido que não tinha conhecimento 
do oficial em questão estar embarcado no 
Affray, ou ao menos, tivesse sido transferi-
do para o serviço de submarinos, e ainda 
argumentou que Hurd Deep estava muito 
fora da área perscrutada.

“Ele também argumentou, de maneira 
polida, que não poderia interferir nas opera-
ções de busca, alegando ter informações de 
um fantasma (no caso, um espírito). E, assim, 
não mais se tocou no assunto.”

A equipe do comandante Lionel Crabb, 
que se tornaria famoso por haver desapa-
recido quando numa missão de homens 
rãs, por ocasião da visita do cruzador russo 
Ordzhonikidz à Inglaterra, em 1956, instalou 
uma câmera submarina de observação sob 

o casco do Reclaim, pouco antes do navio 
partir para a procura do Affray, numa nova 
área ao norte das ilhas do Canal.

Ninguém estava otimista nesta nova bus-
ca, uma vez que a área a ser varrida estava 
a considerável distância da provável derrota 
seguida pelo submarino desaparecido.

Um pouco antes do meio dia, o Reclaim 
ancorou e uma câmera de observação foi 
baixada para  examinar uns destroços, pre-
viamente localizados  pelo sonar.

Um mergulhador comunicou que havia 
avistado um cabo de aço totalmente tomado 
pela ferrugem e uma câmera de TV foi bai-
xada para inspecionar a descoberta.

Enquanto a equipe de pesquisadores ob-
servava na tela do televisor, viram as lentes da 
câmera lhes mostrar uma plataforma suporte 
de um canhão de submarino e, deslocando a 
focalização da imagem um pouco para avante 
da plataforma puderam ler claramente uma 
placa com o nome: AFFRAY. 

As seis semanas de busca estavam en-
cerradas, e de maneira inacreditável:

 O Reclaim estava fundeado no extremo 
norte de Hurd Deep.

Em novembro, o Almirantado, após os 
exames técnicos, concluiu que o afundamen-
to do Affray se deveu a uma explosão dos 
gases das baterias, no inicio da manhã do 
dia 17 de abril, dia seguinte à sua partida de 
Portsmouth, o que fez com que fosse expeli-
do o duto principal de ventilação externa das 
mesmas, fazendo com que a água entrasse 
de maneira rápida e em grande quantidade.

O submarino estava a 273 pés de pro-
fundidade e a câmera de TV revelou que o 
telégrafo dos motores do compartimento 
de manobras estava na posição de “STOP”, 
todas as escotilhas fechadas e não havia 
nenhuma indicação de avaria externa, assim 
como não foi liberada a bóia indicadora 
de posição submersa. Todas as evidências 
demonstravam que de fato foi inesperada e 
arrasadora calamidade.

Esta foi a única explicação oficial da 
Royal Navy sobre o trágico acidente.

Para nós, espíritas, um “eco forte e claro” 
da existência de outra vida e de uma alma 
imortal (espírito) para glorificar a Deus por 
toda a eternidade. n

A
conteceu em 16 de abril de 1951, 
quando o submarino Affray, da 
Marinha Real, zarpou de Ports-
mouth às 16h15min, seguindo 
um rumo que o levaria ao sul 
da Ilha de Wright.

Às 19h15min, ele transmitiu uma men-
sagem indicando sua posição de mergulho 
e o tempo estimado para voltar à superfície. 
De acordo com a mensagem, ele estava 
navegando no sentido oeste, na direção de 
Falmouth, na velocidade de 4,5 nós e com 
a intenção de voltar à superfície às 8h30min 
do dia seguinte.

O sinal de volta à superfície jamais foi 
recebido e, de acordo com as ordens em 
vigor para o procedimento, nestes casos, 
duas horas depois desta falta de contato foi 
emitido um alerta de busca geral.

Foi lançada então, uma operação de 
resgate em larga escala, a maior operação de 
resgate já efetuada pela Marinha Real, com 
mais de vinte navios de superfície, incluindo 
dois contratorpedeiros da Marinha america-
na e várias dezenas de aviões.

Infelizmente, a área provável de busca 
se estendia por vários milhares de milhas 
quadradas. E, ainda, para tornar a situação 
mais difícil, o Comandante do Affray havia 
recebido instruções bastante flexíveis, quan-
to ao rumo que o submarino pudesse seguir, 
após submergir na noite anterior, e ainda 
poderia ter permanecido submerso durante 
toda a noite, por exemplo. Era conhecido que 
o Affray deveria estar numa determinada po-
sição ao meio dia do dia 17, a fim de tomar 
parte num exercício de busca submarina 
com um grupo de aviões baseados em Port-
smouth. Mas, mesmo essa posição era vaga, 
uma vez que ao comandante do submarino, 
apenas fora recomendado que estivesse na 
hora determinada, numa área compreendida 
por trinta milhas de distância de um ponto  

pré-determinado, o que abrangia uma imen-
sa área do oceano.

A  busca que se desenvolveu  ao subma-
rino desaparecido demonstrou a excelente 
organização do Almirantado e ninguém o 
pode acusar de qualquer atraso ou falta 
de esforço. Unidades navais da França e da 
Holanda se juntaram às buscas dos ingleses e 
americanos, e todos os barcos de salvamento 
da região da costa sul foram mobilizados, 
além de um imenso time de salvamento 
constituído por rebocadores e navios de sal-
vamento para submarinos, com capacidade 
até para içá-lo do fundo do mar.

A despeito do enorme número de uni-
dades de busca e da área pesquisada ter 
se estendido, desde a ilha de Wright até a 
costa francesa, e de Land’s End até o ponto 
do exercício, nenhum contato foi obtido. O 
esforço principal foi concentrado na Ilha da 
Wright e as ilhas do Canal. 

Até o dia 18, nenhum traço do Affray foi 
detectado, o que provocou a distribuição da 

seguinte nota do Almirantado naquela data: 
“Em vista do lapso de tempo decorrido, as 
chances de o submarino ter mal interpretado 
as suas ordens são mínimas, e as chances de 
só podermos atribuir o seu desaparecimento 
a um acidente são imensamente prováveis.”

No começo de maio, ainda nada se 
sabia, apesar das buscas, da localização do 
Affray. O maior especialista em busca de 
submarinos, o Capitão-de-Mar-e-Guerra W. 
O. Shelford, que dirigia as buscas, começou 
a receber inúmeras cartas ou telefonemas 

de cartomantes, médiuns e outras fontes 
de paranormais, todas elas declarando que 
sabiam onde o submarino tinha afundado.

Quase em desespero, o Comandante 
Shelford resolveu “plotar” as informações 
na carta da região e, surpreso, verificou 
que todas as posições “plotadas” se concen-
travam num ponto fora da área até então 
perscrutada.

Eis o fato nas palavras do próprio Co-
mandante Shelford: “Eu disse ao almirante 
que, diante de tamanha evidência, essa 
nova área sugerida deveria ser perscrutada. 
O Capitão-de-Mar-e-Guerra Foster Brown 
foi pessoalmente verificar, e os ecos que 
recebeu no seu sonar foram tão fortes que 
quase o derrubaram no passadiço, face à 
sua surpresa.

Uma investigação posterior não revelou 
absolutamente nada na área, e estava, de 
qualquer modo, situada a setenta e cinco 
milhas do ponto onde o Affray foi efetiva-
mente localizado.”

O comando do 
Affray reunido 
pouco antes do 
embarque

fotos de abertura
da matéria:
o hMs Affray  
e um detalhe do seu 
casco submerso

Parte da 
tripulação,  
a bordo  
do Affray
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ÚLtIMa pÁgIna

Quando ouço falar em revisão da Lei  
da Anistia, fico enojado. Se ela for revista, 
minha mãe terá a chance de ver  
julgados os assassinos de meu pai? 

ELES ASSASSINARAM 
MEu PAI
A 

divulgação do relatório final da 
Comissão Nacional da Verdade 
veio à tona no último dia 10, 
comovendo muitas pessoas, 
inclusive a presidente da Re-
pública, Dilma Rousseff. Para 

minha família e eu, no entanto, a emoção 
se transformou em revolta e indignação. 
Esse documento não dedica um capítulo 
sequer às pessoas que, como meu pai, 
foram brutalmente assassinadas por ter-
roristas de esquerda.

Meu pai, Cardênio Jayme Dolce, nasceu 
em Dom Pedrito (RS), em 1914. Ainda pe-
queno, mudou-se para Porto Alegre, onde 
cursou o Colégio Militar. Na década de 1930, 
foi morar no Rio de Janeiro, onde serviu na 
Escola Naval. Saiu da Marinha como aspi-
rante, pois não queria prosseguir na carreira 
militar, o seu desejo era ser policial civil. Foi 
da Polícia Civil até 1968, quando se aposen-
tou, como agente federal de primeira classe, 
cargo que hoje equivale ao de um delegado. 
Em 1969, começou a trabalhar como chefe 
de segurança da Casa de Saúde Dr. Eiras, 
instituição privada que atendia doentes 
mentais, em Botafogo, no Rio. 

Ele trabalhou ali até o dia 2 de setembro 
de 1971. Esse dia se tornou inesquecível, 
para mim e para toda a minha família. 

Eu tinha apenas10 anos, e meus irmãos, 
13, 12, e o caçula, oito. Meu pai, como de 
costume, saiu de casa e foi para a clínica. 
Estava em pleno trabalho, quando um grupo 
invadiu o local para roubar cerca de 100 mil 
cruzeiros, que seriam pagos aos funcionários.

Eram todos terroristas da ALN (Aliança 
Libertadora Nacional). 

No assalto, meu pai foi cruel e covarde-
mente assassinado a tiros de metralhadora 
disparados por terroristas. Junto com ele, 
morreram também seus dois colegas, Silvino 
Amâncio dos Santos e Demerval Ferreira.  
O enfermeiro Almir Rodrigues de Morais e 

esperando um pedido de desculpas do 
Estado. Nunca entramos na Justiça, pois sabí-
amos que eram muito pequenas as chances 
de algum reparo. O dono da Casa de Saúde 
Dr. Eiras chamava-se Leonel Miranda, havia 
sido Ministro da Saúde no governo do Ge-
neral Artur da Costa e Silva (1967-1969). Ele 
prometeu dar amparo às famílias das vítimas.

No final das contas, não fomos ampara-
dos por ninguém, nem pela Casa de Saúde 
Dr. Eiras nem pelo governo militar. Minha 
família recebeu apenas os direitos trabalhis-
tas do meu pai. Só isso. 

Dos terroristas que assassinaram meu 
pai, dois estão vivos: Sônia Hipólito, ser-
vidora da Câmara dos Deputados (RJ), e 
Flávio Augusto Neves Leão Salles, que vive 
hoje no Pará.

Minha família, apesar da tragédia que 
passou, hoje vive em paz. Esperamos que 
não se faça a revisão da Lei da Anistia,como 
querem aqueles que defendem os terroristas 
de esquerda. Meu pai não era agente da 
ditadura, não torturou ninguém, não caçou 
comunistas. Apenas teve o azar de estar no 
lugar errado, na hora errada. 

Quando ouço alguém falar em revisão da 
Lei da Anistia, fico enojado. Se a lei for revis-
ta, minha mãe, aos 79 anos, terá a chance 
de ver julgados os assassinos de meu pai?

Por: Jaime Edmundo Dolce, 53, 
comerciante em Varginha (MG).

Pena que a ação militar  
antiterrorismo tenha chegado tarde 

demais para essas famílias 
 

Texto de ampla circulação na internet  
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Foi compilado e adaptado do blog 
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http://brasil-ameoudeixe.blogspot.com.
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um médico foram feridos.
Eu e minha família fomos os últimos a 

saber desse crime. Somente muito tempo 
depois, através do noticiário da televisão 
– com uma notícia lacônica de um ataque 
terrorista à Casa de Saúde Dr. Eiras, onde 
meu pai e outros foram baleados.

Depois daquele dia fatídico, 2 de se-
tembro de 1971, nossa vida se transformou 
completamente. Meu pai deixou algum 
patrimônio e uma boa pensão da polícia, 
mas, apesar disso, minha mãe teve que 
se desdobrar para me sustentar e a meus 
três irmãos.

Hoje, aos 79 anos, mamãe continua  




