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Batalha Naval
         Riachuelo
Batalha Naval 

         Riachuelododo

A Batalha Naval do Riachuelo foi o mais importante conflito da Marinha imperial 
brasileira durante a Guerra do Paraguai (1864-1870). A vitória naval mudou o destino da 
guerra e, em consequência, o destino do Brasil. Foi a busca da hegemonia militar e política do 
Brasil Imperial no cone sul.
 

A Marinha imperial brasileira, na época, era oceânica e não muito própria para navegar 
nos rios estreitos do cone sul. Tínhamos muitos navios de grande porte. O Paraguai possuía 
navios de pequeno porte, apropriados para os meios fluviais, levando vantagem de 
mobilidade sobre os navios da Marinha Imperial Brasileira.

O controle dos rios era fundamental nessa guerra para a possibilidade de invasão do 
Paraguai. Aos 11 de junho de 1865 o Brasil estava com alguns de seus melhores navios como a 
Fragata Amazonas, a Corveta Parnaíba e as Canhoeiras Mearim, Araguari e Iguatemi entre 
outros. Navios grandes para um rio estreito, com bancos de areia e calha de navegação pouco 
profunda. O Paraguai nos atacou com poucos navios e algumas chatas, todos bem pequenos 
em relação aos navios Imperiais, e com vantagem conseguiu tomar navios brasileiros nas 
primeiras horas. Por serem grandes os nossos não atingem com eficácia o alvo.  Os tiros de 
canhões passavam por cima dos pequenos navios oponentes, enquanto isso os tiros 
paraguaios acertavam com facilidade os grandes alvos brasileiros.

A batalha chega a uma fase crítica e indecisa. Barroso determina aos navios brasileiros 
para jogarem a proa contra o casco dos navios e chatas paraguaias, e os afundam. A fragata 
Amazonas  repetiu a operação afundando outros navios e a manobra se mostrou eficaz.
 

A esquadra paraguaia perde 4 embarcações e 4 chatas. O restante é surpreendido pela 
manobra e foge em retirada rio acima, fustigada pelos canhões e se distanciam.
 

A batalha está terminada, com vitória da esquadra comandada por Barroso. Os 
paraguaios perdem seus melhores navios, e a frota brasileira continua atuante por haver 
sofrido poucas avarias. Com a tomada dos rios, os brasileiros passam a controlar o transporte 
de tropas, o abastecimento de mantimentos e armamento, como também alcançaram outros 
pontos do Paraguai por vias fluviais. A vitória foi decisiva para a Tríplice Aliança que passou a 
controlar, a partir de então, os rios da bacia platina até a fronteira com o Paraguai, garantindo 
todo o apoio logístico às forças de terra e bloqueando qualquer ajuda ou contato de López 
com o exterior.

A partir daí foram construídos no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, navios 
menores, mais apropriados para aquelas águas, resultando na derrota total do Paraguai na 
guerra.
  
   Ficaram famosas na História Militar Brasileira as mensagens transmitidas às embarcações 
brasileiras pelo Almirante Barroso, através da sinalização de bandeiras:

 
"O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever!", 

"Sustentar o fogo, que a vitória é nossa!"

José Carlos Medeiros - Bibliotecário

Viviane Aquino - Historiadora
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 Osmar boavista da Cunha junior  
Capitão-de-Fragata (Ref-IM) 

Diretor Cultural

Os FAbulOsOs 
HOmENs mAus 

E O ImENsO PAIs 
DE INgENuOs

s e você acha que é o dinheiro do seu 
imposto que vem pagando a corrup-
ção e a incompetência deste país, 
ponha a carapuça sobre sua cabeça 

e se acalme. Estamos juntos.

Já que sabemos quem somos, vamos 
conhecer os “fabulosos”, aqueles que são 
um pouco mais iguais que os outros.

Possuem poder sem responsabilidade, 
operam verbas sem controle, têm fórum  

privilegiado e juízes feitos sob medida. 
Fazem leis para si mesmos, têm contas mi-
lionárias não sabemos onde, e dominam o 
Brasil há mais de doze anos com incompa-
rável corrupção e incompetência.

E qual a pior, a corrupção ou a incom-
petência?

Boa pergunta!
O recente balanço da Petrobras registra 

em 6 bilhões de reais o montante da cor-
rupção, e em 21 bilhões de reais o prejuízo 
devido à incompetência. É um bom indica-
dor, mas bastante moderado. 

A corrupção gera fama, empolga e apa-
rece na mídia com muito sucesso. Promove 
visibilidade e enriquece advogados.

A incompetência é discreta, desagradá-
vel, monótona para se escrever e chata de 
ser lida, mas é terrível e cruel. Deixa marcas 
em lugares distantes, de difícil acesso, e que 
testemunham por séculos a maldade perpe-
trada contra o nosso povo. São esqueletos 
de ferrovias, canais de transposição, siderúr-
gicas, polos petroquímicos etc.          

Acomodados, ainda temos a esperança 
de que o Supremo Tribunal Federal venha a 
salvar nossa dignidade e a do Brasil.

Todavia, se não o conseguirmos, por mais 
dramática que venha a ser para a nossa 
História, cautela! Devemos lembrar sempre 
do aviso da ex-autoridade, a qual, como o 
porquinho de George Orwell que convocava 
seus cães com um apito, nos ameaça com o 
exército do amigo Stedile.

É o que temos pela frente.
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REELEIçãO DA DIRETORIA • No dia 27 de maio, foi realizada a  
assembleia geral ordinária para a eleição da nova diretoria do Clube naval, 
do Conselho diretor e do Conselho fiscal. foi reeleito presidente o Vice-almi-
rante fuzileiro naval paulo frederico soriano dobbin, na foto, ao lado do Co-
mandante da marinha, almirante-de-esquadra eduardo bacellar leal ferreira, 
do presidente do Conselho diretor, Vice-almirante mario augusto de Camargo 
ozório e do Capitão-de-mar-e-guerra fuzileiro naval, José Joaquim pires,  
1º secretário do Clube naval, assinando o termo de posse.

SESSãO ESPECIAL • O Clube Naval comemorou 
o 51º aniversário do movimento democrático de 
março de 1964 com uma sessão especial, no dia 30 
de março, no salão dos Conselheiros da sede social, 
com alocução proferida pelo presidente do Clube naval, 
Vice-almirante (Ref-fn) paulo frederico soriano  
dobbin, e o lançamento do livro 1964 – o Contragolpe, 
de autoria do Cmg (Ref-fn) gil Cordeiro dias ferreira.

ENCERRAMENTO DO CURSO DA fEMAR 
• O Clube Naval, em parceria com a FEMAR, oferece 
anualmente vários cursos gratuitos para seus asso-
ciados, com a finalidade de contribuir na preparação 
do oficial de marinha para o mercado de trabalho, 
quando se sua transferência para a reserva. na foto, o 
professor do curso de embarque de cargas perigosas, 
Cmg (Rm1) eden gonzales ibrahim, o assessor do 
departamento Cultural Cmg (Rm1-t) adão Chagas 
de Rezende, a representante da femaR amanda 
Villar guerra e os alunos que concluíram o curso, no 
dia 27 de maio de 2015.

Medalha de ouro
artista: Renato Martins dias

Presidente do Clube naval, alte dobbin  
e Comte Boavista, diretor Cultural,  
na abertura do salão do Mar

Prêmio aquisição (Guarda do embaú) 
artista: Paulo Bittencourt

LANçAMENTO DE LIVRO • Terça-feira, 19 de 
maio, no salão dos Conselheiros da sede social, o Co-
mando-geral do Corpo de fuzileiros navais, a força 
aeronaval e a diretoria de  aeronáutica da marinha, 
com a Coordenação do grupo de interesse em aviação 
naval do Clube naval, realizaram o lançamento do livro  
memórias de um fuzileiro aviador naval, do almirante-
de-esquadra (Ref-fn) Carlos de albuquerque, com a 
presença de autoridades, amigos e familiares. 

em seu relato, o almirante albuquerque lembra his-
tórias de sua brilhante carreira, que se entrelaçam com 
a própria história da aviação naval, desde os primór-
dios do emprego das asas fixas e móveis na marinha.

SALãO DO MAR • O 23º Salão do Mar do Clube 
Naval, teve sua inauguração no dia 13 de maio de 2015.

mostrou, como de costume, alta qualidade técnica e 
beleza das obras, tendo o mar como tema principal. a ce-
rimônia de premiação foi realizada no belo e tradicional 
salão dos Conselheiros, quarto andar da sede social. Cada 
obra premiada era projetada em telão, e seus respectivos 
autores agraciados com diplomas, troféus e medalhas.

após a premiação, todos foram convidados a participar 
do coquetel de confraternização dos artistas, no salão no-
bre – 3º andar, onde puderam apreciar as demais obras.

 o Clube naval faz parte do Corredor Cultural do Rio de 
Janeiro, o que certamente eleva mais o prestígio de todos 
os artistas participantes.
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11 de junho

E
star no hospitaleiro ambiente do nosso 
Clube Naval e na acolhedora presença 
de uma plateia amiga, que comunga 
os mesmos valores, permite-me apro-
fundar alguns sentimentos quanto ao 
motivo pelo qual estamos reunidos, ou 

seja, renovar o preito de admiração, respeito e gra-
tidão aos que, em 11 junho de 1865, escreveram 
a mais bela página da história naval brasileira, 
bem como reforçar a crença e o otimismo no 
futuro da Marinha.

Como uma grande Praça D’Armas da Força, um 
centro de agregação e confraternização da oficiali-
dade, o Clube Naval colabora para a manutenção 
de nossas tradições. A presença de grandes chefes 
navais, mentes brilhantes e espíritos argutos em 
seus quadros sociais, cria um ambiente propício 
para uma discussão saudável e patriótica de assun-
tos que nos são tão caros como o desenvolvimento 
de nosso País e o papel da Marinha.

Na minha Ordem do Dia alusiva à data de 
hoje, disse acreditar que, apesar da impetuo-
sidade e bravura do Almirante Barroso e seus 
comandados terem sido fatores que emprestaram 
fundamental contribuição para superar as deficiên-
cias de seus navios, que não estavam preparados 

A tradicional solenidade que o Clube Naval realiza anualmente para comemorar  
a sua fundação e a Batalha do Riachuelo, este ano contou também com a presença  
do Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira.

A História mostra que a situação material 
da Marinha sempre teve comportamento cíclico, 
propiciando-nos conviver, em distintos períodos, 
com meios ora modernos e de elevado grau tec-
nológico, ora antigos ou inadequados. O que não 
apresentou oscilações, contudo, foi a consciência 
de que o preparo do pessoal jamais deverá ser 
degradado, o que nos assegura, nos dias atuais, 
gozar de elevado prestígio profissional. Não fal-
tam exemplos para tal, como nossas elogiadas 
participações nas Missões de Paz sob a égide da 
Organização das Nações Unidas no Haiti e Líbano, 
bem como o desempenho nas inúmeras operações 
que realizamos.

Hoje, nosso Poder Naval busca manter sua 
capacidade de cumprir as destinações constitu-
cionais em meio a limitações que se interpõem 
entre o que necessitamos e o que podemos fazer. 
O patriotismo, que sempre nos caracterizou, nos 
leva a aceitar as restrições orçamentárias e a 
necessidade de realizar sacrifícios em prol do 
bem comum e na busca de estabilidade econô-
mica. Voltando-nos para Riachuelo, se naquele 
momento logramos sobrepujar as deficiências 
materiais com determinação e engenhosidade, os 
tempos vindouros irão requerer, para garantir que 
a Marinha preserve o seu enorme acervo de capa-
citações operacionais, a mesma superação. Nós, 
marinheiros, precisaremos demonstrar, em tempos 
de paz, a determinação dos tempos de guerra.

O que me encoraja diariamente, e não per-
mite perder tempo com lamentações, é conhecer 
o enorme potencial dos homens e mulheres da 
Marinha, e não tenho dúvidas que, pautados nessa 
cultura organizacional, conseguiremos suplantar as 
adversidades. Reforço minha confiança no futuro 
em cada visita que faço aos nossos navios, quar-
téis, escolas, bases e hospitais quando constato o 
labor, a motivação e o comprometimento de nosso 
pessoal. É este mesmo comprometimento que vejo 
neste salão nobre, onde todos vestem com orgulho, 
seja sobre a pele ou no fundo do seus corações o 
nosso uniforme de oficial de marinha. Com a pers-
picácia dos homens do mar, que sabem capear em 

150º ANIVERSÁRIO 
DA BATALHA NAVAL
DO RIACHUELO alocução proferida 

pelo vice-almirante (en)

FRAnCISCo RoBeRTo PoRTeLLA deIAnA

mar encapelado e confiam nas tripulações de seus 
navios para enfrentar o mau tempo, suplantaremos 
mais essa adversidade, com a certeza de que, em 
breve, o mar se tornará mais calmo.

A certeza também advêm da crença na 
enorme importância da Marinha para o Brasil, 
como foi em Riachuelo e como jamais deixará 
de ser, confiando que a sociedade brasileira, mais 
integrada e cônscia dos temas afetos à defesa e à 
maritimidade, saberá compreender a importância 
de um Poder Naval capaz de inibir iniciativas exter-
nas e defender os interesses vitais de nosso País.      

Por fim, reforço a convicção que o Clube 
Naval tem grande potencial para contribuir na  

PAlAvRAs DO 
COmANDANtE DA 
mARINHA

consolidação dos anseios da Força, pois além de cor-
roborar os valores institucionais, atua como uma voz 
de prestígio para externar, não apenas as alegrias 
e satisfações, mas também, por sua credibilidade e 
respeito, as preocupações e anseios que assomam 
seu corpo social. Assim, ao saudar o Clube e os 
associados pelo transcurso da data, expresso meu 
desejo de aprimorar os laços viscerais que nos unem, 
trabalhando por rememorar que, em nossa história, 
a forte influência do mar nos destinos da Nação foi 
e continuará a ser estratégica, e isso demandará 
um Marinha forte. Marinha que herdamos e que 
manteremos em contínuo aperfeiçoamento. 

Viva a Marinha!

para uma operação fluvial, não podemos atribuir 
a vitória tão somente a tal espírito de supera-
ção. Isso seria relegar algo a que sempre nos 
dedicamos, representado pelo profissionalismo e 
adestramento, qualidades que, já àquela época, 
caracterizavam nossas tripulações.

A 
Batalha Naval do Riachuelo, realizada 
ainda nos primeiros meses da Guerra 
do Paraguai, apesar de não ter sido 
responsável pelo seu desfecho, foi 
decisiva para o desenrolar dos acon-
tecimentos que se seguiram. Sua 

vitória assegurou o bloqueio às forças paraguaias 
ao recebimento de material bélico e de outros 
suprimentos logísticos provenientes do mar, bem 
como a livre navegação nos grandes rios da Re-
gião do Prata pelos países aliados que integravam 
a Tríplice Aliança – Brasil, Argentina e Uruguai –, 
possibilitando que as ações terrestres que se lhe 
sucederam pudessem ser devidamente apoiadas. 

Adicionalmente, ao se constituir na primeira gran-
de vitória aliada no conflito e reverter a estratégia 
do Paraguai de ofensiva para defensiva, também 
dissuadiu possíveis adesões de simpatizantes 
argentinos e uruguaios à causa paraguaia.

Esta alocução não tem por objetivo analisar 
detalhadamente as causas, o desenvolvimento 
e as consequências associadas a esse que foi o 
maior conflito militar da América do Sul, posto 
que o tema é abundantemente tratado em livros 
especializados de renomados historiadores. Con-
tudo, vale assinalar alguns elementos importantes.

O Paraguai tornou-se independente do vice- 
reino espanhol do Rio da Prata em 1811. Entre 
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Esquadra em Operações no Rio de Prata, dentre 
eles os nove que participaram da Batalha Naval 
do Riachuelo: a Fragata Amazonas8, as Corvetas 
Jequitinhonha, Beberibe, Parnaíba e Belmonte, 
e as Canhoneiras Mearim, Araguari, Iguatemi e 
Ipiranga9, sendo essa última, conforme já men-
cionado, a única construída no Brasil. Todos os 
navios tinham casco de madeira, propulsão mista 
e hélices, à exceção da Amazonas, que possuía 
rodas laterais. 

O Paraguai possuía uma esquadra com 32 
navios, incluindo os que foram apresados do 
Brasil e da Argentina no alvorecer do conflito. A 
força naval que participou da Batalha Naval do 
Riachuelo contava com oito unidades: as Corvetas 
Taquari e Paraguari, e os vapores Igureí, Iporá, 
Jesuí, Pirabebe, Salto Oriental e Marquês de Olinda, 
esses dois últimos apresados da Argentina e do 
Brasil, respectivamente. O Pirabebe era o único 

navio com casco de ferro; todos os outros 
possuíam casco de madeira. Eram navios 

com propulsão mista e rodas laterais, à 
exceção do Pirabebe e do Salto Oriental, 
cuja propulsão era a hélice. Somente 
o Taquari era, efetivamente, um navio 
de guerra; os demais eram navios 
mercantes adaptados. Adicionalmente, 
a força paraguaia contava ainda com 

seis chatas artilhadas, sem propulsão.
Essas duas forças navais se encon-

traram nas águas do rio Paraná, nas proxi-
midades do Riachuelo, na manhã de 11 de 

junho de 1865, domingo da Santíssima Trindade. 
Em decorrência, foi travado o decisivo confronto, 
que resultou na vitória brasileira, sob o comando 
do Chefe de Divisão10 Francisco Manoel Barroso, 
Chefe do Estado-Maior do Comandante-em-Chefe 
das Forças Navais Brasileiras em Operações no 
Rio da Prata, o então Visconde de Tamandaré e 
Vice-Almirante Joaquim Marques de Lisboa.

O desenvolvimento da batalha é fartamente 
documentado na bibliografia especializada. Utili-
zando seu navio capitânia, a Fragata Amazonas, 
decidiu o Almirante Barroso, com extraordinária 
capacidade de improvisação e coragem, efetuar 
uma manobra de abalroamento que tirou do 
combate quase metade da força naval paraguaia, 
mudando o rumo das ações bélicas em curso e 
proporcionando ao País uma vitória naval sem 
precedentes. O insigne marinheiro, que já havia 
recebido o comando de oito navios11 – sendo que 
cinco deles sucessivamente! –, após esse evento, 
ainda em 1865, seria distinguido pelo governo 
imperial, em reconhecimento por sua importante 
atuação, com a Ordem Imperial do Cruzeiro e, em 
1866, com o título honorífico de Barão do Amazo-
nas. As palavras de Tamandaré, em nota datada 

navais que viriam a ser construídos no Brasil 
para emprego durante as campanhas da Guerra 
do Paraguai. 

Em 1862, pouco antes de eclodir o conflito, 
Level havia sido enviado ao Exterior para estudar 
a construção de navios encouraçados, de lá re-
gressando no ano seguinte e passando a chefiar 
a construção desses novos meios, que teriam 
sua primeira aplicação decisiva durante o triste 
conflito. Esses navios possuíam propulsão a vapor 
e hélice, e estrutura mista de madeira e ferro, isto 
é, ossatura e forro do casco em madeira, couraça 
e algumas peças estruturais de ferro, sendo que 
a couraça se estendia ao longo de todo o costado 
do navio, desde a altura do convés até cerca de 
um metro abaixo da linha d´água.

Ao final de 1864, a Marinha do Brasil pos-
suía 45 navios, sendo 19 deles pertencentes à 

nova era de evolução técnica da construção na-
val no Brasil, sendo responsável pelo projeto do 
primeiro navio a hélice aqui construído, a Corveta 
Ipiranga, lançada ao mar em 23 de setembro de 
18547. Essa corveta, como será visto a seguir, foi 
o único navio construído no Brasil a tomar parte 
na Batalha Naval do Riachuelo. Em 1856, Carlos 
Braconnot, que havia sido enviado pelo governo 
para estudar engenharia naval de máquinas 
na Inglaterra, regressou ao Brasil, passando a 
constituir, juntamente com Level, a dupla de 
competentes engenheiros responsáveis pelo su-

cesso na produção de novos meios 

dos “construtores 
navais”, que concentravam seus 

esforços na produção de navios militares, sendo 
a construção de navios mercantes irrelevante, 
sem nenhum apoio governamental. Embora fos-
sem profissionais competentes, nenhum desses 
construtores navais tinha formação regular em 
engenharia naval, sendo, usualmente, antigos 
operários dos arsenais que ascenderam a mestre 
e, posteriormente, a construtores, cujos traba-
lhos eram fortemente empíricos. Essa situação 
começou a se alterar somente a partir de 1852, 
quando regressou ao Brasil Napoleão João Bap-
tista Level, primeiro brasileiro mandado à Europa 
para estudar engenharia naval. Ao retornar ao 
Arsenal de Marinha, Level daria início a uma 

lecimento da livre navegação nos rios da região.
Após a declaração de guerra, iniciou-se, 

no Brasil, uma grande mobilização, havendo, 
entretanto, expectativa de que o confronto seria 
resolvido em pouco tempo, cabendo relembrar, 
como já mencionado, que a hipótese de guerra 
com o Paraguai não era, em 1864, considerada 
como um conflito de elevada probabilidade de 
ocorrência. Para complementar os modestos 
efetivos do Exército espalhados pelo país, insufi-
cientes para travar uma guerra, o governo mobi-
lizou a Guarda Nacional e, adicionalmente, para 
atender “às graves e extraordinárias 

Depois da construção da Nau São Sebastião3, 
entre 1764 e 1767, no Arsenal de Marinha do Rio 
de Janeiro4, nada de relevante foi construído no 
Brasil, sendo as atividades de construção naval 
naquele Arsenal retomadas somente em 1824, 
com a construção da Corveta Campista, lançada ao 
mar no ano seguinte. Seguiram-se construções de 
poucos e pequenos navios, todos de porte inferior 
à Nau São Sebastião, que tinha um deslocamento5 

da ordem de 1.400 toneladas. 
Apesar de a propulsão a vapor já ser empre-

gada desde 1811, a primeira embarcação a ser 
construída, no Brasil e na América do Sul, com essa 
modalidade de propulsão foi a Barca Liberal, feita 
por um pequeno estaleiro de Pelotas, no Rio Grande 

circunstâncias em que o país se achava 
e a urgente e indeclinável necessidade de to-
mar todas as providências para a sustentação no 
exterior, da honra e da integridade do Império”1 
criou, em 7 de janeiro de 1865, os corpos es-
peciais para o serviço de guerra denominados 
“Voluntários da Pátria”. A Marinha do Brasil 
também não se encontrava, efetivamente, pre-
parada para o campo de operações navais da 
Guerra do Paraguai, em águas fluviais restritas 
e pouco profundas. Os navios de então, em ge-
ral de porte elevado e de grande calado2, não 
eram apropriados para a navegação nos rios 
da região, sendo, também, inadequados para 
enfrentar as fortalezas e baterias dispostas nas 
margens desses rios, além de possuírem pouca 
capacidade de fazer frente às chatas armadas de 
que dispunha a força paraguaia. Faltavam-nos 

1844 e 1862, foi governado por Carlos Antonio 
López, que, apesar de dar continuidade ao autori-
tarismo que vigorou no país nas décadas anterio-
res, sem um Poder Legislativo efetivo, buscou uma 
maior participação em assuntos que envolviam 
os demais países platinos e uma ampliação do 
contato com o exterior, com vistas a modernizar o 
país, além de organizar suas Forças Armadas. Após 
sua morte, em 1862, Carlos López foi sucedido 
por seu primogênito, Francisco Solano López, que 
deu continuidade ao regime autoritário vigente. 

Em decorrência de diversos fatores que envol-
viam disputas territoriais para o estabelecimento 
de fronteiras e o uso das vias navegáveis da 
Bacia do Rio da Prata e toda a possibilidade de 
comércio por essas artérias, existiam problemas 
entre Brasil e Paraguai que remontavam ao início 
do Primeiro Reinado. Essas divergências, contudo, 
encontravam-se relativamente pacificadas, sendo 
pouco provável que pudessem conduzir a um 
conflito armado. Não obstante, em 1864, a 
disputa de poder entre os Partidos Blanco 
e Colorado, no Uruguai, escalou para o 
combate armado e para a guerra civil, 
sendo o governo imperial brasileiro 
favorável ao Partido Colorado, por conta 
de questões políticas que envolviam o 
interesse do Brasil e de cidadãos bra-
sileiros naquele país. Essa posição do 
governo brasileiro e ações decorrentes no 
Uruguai, contrariou os planos políticos de 
Solano López, que considerou a intervenção 
brasileira como um ato de guerra contra o pró-
prio Paraguai, que apoiava o outro partido, tendo 
funcionado como elemento catalisador para o 
início das hostilidades do Paraguai em relação ao  
Brasil. O primeiro ato hostil formal ocorreu em 
12 de novembro de 1864, com o aprisionamen-
to do vapor brasileiro “Marquês de Olinda”, que 
transportava o presidente nomeado da Província 
de Mato Grosso, coronel Frederico Carneiro de 
Campos, quando deixava Assunção e se dirigia a 
Cuiabá. Ato contínuo, o governo paraguaio rom-
peu relações com o Império; em seguida, invadiu 
a Província de Mato Grosso e, por não ter obtido 
permissão do governo argentino para atravessar 
o território daquele país com o objetivo de atacar 
o Rio Grande do Sul, também invadiu a Província 
de Corrientes, envolvendo a Argentina no conflito. 
Com as ações de guerra já deflagradas, em 1º de 
maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai – esse 
último já sob o governo do Partido Colorado – 
assinaram, em Buenos Aires, o Tratado da Tríplice 
Aliança contra o Paraguai, com o objetivo de se 
obter, ao término da guerra, o fim da ditadura de 
Solano López, a resolução definitiva dos litígios de 
fronteira com o Brasil e a Argentina, e o estabe-

navios encouraçados e monitores.
A tecnologia de construção naval disponível 

empregava a propulsão a vapor, usualmente com-
binada com a propulsão a vela, hélices (ou rodas 
laterais) e cascos de ferro, sendo que, até a Guerra 
do Paraguai, todos os navios construídos no Brasil 
eram exclusivamente de madeira. Grande parte 
dos navios da Marinha do Brasil era construída 
no Exterior, assim como toda a formação dos 
poucos engenheiros navais brasileiros da época.

do Sul, em 1832, para transporte na Lagoa dos 
Patos. Essa embarcação foi confiscada pelas tropas 
do governo durante a Revolução Farroupilha, sendo 
empregada em algumas operações militares; ao 
término do conflito, voltou a operar em atividades 
civis. Em 1843, o Arsenal de Marinha construía 
sua primeira embarcação com propulsão a vapor 
e rodas laterais, a Barca a vapor Tetis6.

Até o início da década de 1850, a tarefa 
de construir navios era realizada pelos chama-
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Notas
1. Decreto imperial nº 3.371, de 7 de 

janeiro de 1865.
2. Distância vertical entre a superfície da 

água e a parte mais baixa do navio.
3. A Nau “São Sebastião” era um navio de 

grandes dimensões para a época, tendo 59,6 
m de comprimento, 15,5 m de boca (largura) e 
13 m de pontal (distância vertical medida sobre 
o plano diametral, entre o fundo do navio e 
o convés principal), armada com 64 canhões.

4. Ao ser fundado, em 1763, o Arsenal de 
Marinha do Rio de Janeiro se chamava “Arsenal 
Real da Marinha”; durante o Império, passou a 
denominar-se “Arsenal Imperial da Marinha”, 
oficialmente conhecido como “Arsenal de 
Marinha da Corte”.

5. Peso do navio e tudo o que ele contém. 
6. Deslocamento de 241 toneladas (t), com 

35,1 m de comprimento, 6,1 m de boca e 3,4 m 
de pontal, com uma máquina de 70 HP.

7. Deslocamento de 350 t, com cerca de 39 
m de comprimento, 5,52 m de boca e 2,63 m 
de calado médio, com uma máquina de 70 HP, 
que lhe proporcionava uma velocidade máxima 
de 9 nós (cerca de  17 km/hora).

8. Maior navio das forças litigantes, desloca-
va cerca de 1.800 t, com 59,4 m de comprimento, 
9,8 m de boca, 6,2 m de pontal e 4,1 m de calado 
médio, com uma máquina de 350 CV, que lhe 
proporcionava uma velocidade máxima de 11 
nós (cerca de 20 km/hora).

9. Havia, à época, uma imprecisão para 
caracterizar tipos de navios, assim, esse navio, 
considerado quando de sua construção como 
“corveta”, quando integrou a frota que tomou 
parte na Batalha Naval do Riachuelo era desig-
nado como “canhoneira”, contudo, no relatório 
do Ministro da Marinha relativo ao ano de 1866, 
sua denominação volta a constar como “corveta 
a vapor”.

10. O posto de Chefe de Divisão correspondia 
ao de Oficial-General de uma estrela; foi extinto 
em 30 de dezembro de 1889, por meio do Decre-
to nº 108-A do Governo Provisório da República. 

11. Barroso comandou os seguintes navios, 
nos períodos indicados ao lado de seus nomes: 
Charrúa “Carioca” (1833-1834), Brigue “Brasilei-
ro” (1836-1838), Escuna “Legalidade” (1839), 
Corvetas “Sete de Abril” e “União”, Fragata 
“Paraguassú”, e Corvetas “Imperial Marinheiro” e 
“Baiana” (1842-1854).

12. Navios de porte variado: “Lamego” (162 t), 
“Taquari” (170 t), Bombardeiras (338 t), Monitores 
(348 t), “Tamandaré” (754 t), “Rio de Janeiro” (871 
t), “Barroso” (1.354 t) e “Vital de Oliveira” (1.424 t).

13. Dados obtidos do Censo da Educação 
Superior 2013, MEC/INEP/DEED.

de 23 de junho, redigida a bordo da Corveta 
Niterói, em Buenos Aires, em resposta à parte de 
Barroso referente à Batalha, bem traduzem o feito: 
“(...) A esplêndida vitória alcançada por V.Exa. cons-
titui o mais brilhante triunfo das armas imperiais. O 
heróico procedimento de V.Exa. naquela memorável 
jornada e o de seus comandados foi um exemplo 
dignificante e magnífico para futuros esforços dos 
nossos irmãos de armas”.

Tomaram parte na batalha cerca de 2.300 com-
batentes brasileiros, sendo que pouco mais de uma 
centena deles sacrificou a vida em defesa da Pátria. 
Cabe registrar, como exemplo desses abnegados 
brasileiros, o Guarda-Marinha João Guilherme Gre-
enhalgh e o Imperial Marinheiro de Primeira Classe 
Marcílio Dias que, embarcados na Corveta Parnaíba, 
perderam heroicamente suas vidas. 

Estava cumprida a missão atribuída ao Al-
mirante Barroso pelo Comandante-em-Chefe, ou 
seja, de subir o rio Paraná e bloquear a esquadra 
paraguaia, impedindo-a de evoluir rio abaixo e 
de atingir Buenos Aires. Após Riachuelo, o que 
restou da Marinha paraguaia não teve mais papel 
relevante no conflito. A “Maldita Guerra” – con-
forme palavras do Barão de Cotegipe – ainda se 
estenderia por mais quase cinco anos, contudo, 
seu rumo havia sido alterado, passando as forças 
paraguaias para uma posição defensiva. 

Não obstante, eram necessários mais navios 
e com características adequadas ao cenário da 
guerra. E com muita brevidade. No período entre 
janeiro de 1865 e março de 1870, o Arsenal de 
Marinha lançou ao mar 14 navios, todos com pro-
pulsão a vapor: um Aviso (Taquari ), três Encoura-
çados (Tamandaré, Barroso e Rio de Janeiro), duas 
Bombardeiras (Pedro Afonso e Forte de Coimbra), 
uma Corveta (Vital de Oliveira), seis Monitores 
(Pará, Rio Grande, Alagoas, Piauí, Santa Catarina 
e Ceará), e um Rebocador (Lamego)12. A maioria 
deles viria a participar de ações durante a guerra, 
sendo que a construção dos três encouraçados, 
inclusive suas máquinas, foi realizada em apenas 
18 meses, caracterizando um imenso esforço de 
todos aqueles envolvidos no empreendimento. 
Ademais, a construção desses seis monitores 
que deslocavam 348 toneladas e possuíam dois 
hélices , representou um novo e importante marco 
na engenharia naval de então: a realização, pela 
primeira vez no Brasil, da construção de navios 
em série, com o mesmo projeto e elevado grau 
de nacionalização, com todos os benefícios asso-
ciados. Outros navios construídos no exterior, no 
mesmo período, também seriam incorporados à 
Armada, que, em 1866, já contava com 63 navios.

Todavia, o alvorecer da Guerra do Paraguai 
encontrou um Brasil em que não se privilegiava da 
tecnologia, sendo o conhecimento jurídico de mui-

to maior relevância. Em especial, o conhecimento 
tecnológico de engenharia naval era concentrado 
em poucas pessoas, todas graduadas no exterior, 
como Level e Braconnot. O início formal dos cursos 
de engenharia, no País, se dera em 1792, quando 
foi criada, no Rio de Janeiro, a Real Academia de 
Artilharia, Fortificação e Desenho. Em 1810, essa 
instituição foi substituída pela Academia Real 
Militar, que, como é possível inferir de seu nome, 
tinha por objetivo a formação militar; seus cursos 
visavam, essencialmente, à formação de enge-
nheiros militares e de engenheiros civis, títulos 
que podiam ser obtidos em função da duração 
do curso. Localizada no Largo de São Francisco, 
essa Academia daria lugar, em 1858, à chamada 
Escola Central, onde permaneceu ainda como um 
estabelecimento militar. A desvinculação completa 
dessa origem militar ocorreria somente em 1874, 
quando foi transformada na Escola Polytechnica, 
que, anos mais tarde, se tornaria a Escola de Enge-
nharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Para que se tenha uma ideia do que representava 
o ensino de engenharia, no alvorecer da Guerra 
do Paraguai, em 1864, em um Brasil que possuía 
cerca de nove milhões de habitantes, havia 154 
alunos matriculados na Escola Central, ao passo 
que 826 estavam matriculados nas faculdades 
de Direito de São Paulo e Recife. A formação em 
engenharia naval, contudo, permaneceria sendo 
exclusivamente realizada no exterior, até 1956, 
quando, aos 8 de maio daquele ano, a Marinha 
do Brasil assinou convênio com a Universidade de 
São Paulo, criando-se, assim, na Escola Politécnica 
daquela universidade, o primeiro curso de Enge-
nharia de Construção Naval.

A despeito de não poder contar com o auxílio 
de indústrias de apoio, praticamente inexistentes 
no País, o Arsenal de Marinha logrou êxito não 
apenas em construir os navios propriamente 
ditos, conforme já indicado, mas também proje-
tar e fabricar o sistema completo de propulsão 
para navios de porte considerável para a época, 
incluindo caldeiras, máquinas a vapor, eixos, 
hélices e demais equipamentos auxiliares, como 
condensadores, bombas, tubulações e válvulas.

Como se pode depreender, a Guerra do 
Paraguai –⎯a par do imenso dano intrínseco que 
todas as guerras impõem aos povos nelas envolvi-
dos – foi responsável por um gigantesco impulso 
na tecnologia da época. A custa de esforços 
extraordinários, muitos deles improvisados e não 
planejados, foi possível superar os enormes de-
safios que se apresentavam; em consequência, a 
Marinha pôde ser dotada dos meios e dos serviços 
necessários ao cumprimento de sua missão, essen-
ciais à pavimentação do caminho que conduziu 
à vitória das Forças Aliadas, em março de 1870.

Uma nação para ser independente e respeita-
da, em qualquer circunstância e em qualquer tem-
po, necessita possuir conhecimento e capacitação 
tecnológica que lhe proporcionem condições de 
enfrentar situações em que lhe pode ser negado 
o acesso a bens essenciais, mormente em perío-
dos de conflito ou de crise, quando os interesses 
permanentes associados ao poder podem colidir 
com valores de idealizadas amizades permanentes 
e diplomáticas. Conhecimento adquirido e con-
solidado é, conceitualmente, algo intangível que 
jamais pode ser retirado de um povo. A História 
está repleta de exemplos em que o descuido com 
a capacitação tecnológica, sob a falsa ilusão de 
paz permanente, ou de crise remota, impôs duras 
consequências, que levaram anos para ser supe-
radas. Muitas vezes, essas consequências não são 
traduzidas em danos diretos, mas sim em prejuízos 
e atrasos que podem trazer obstáculos a uma vida 
melhor para a população em geral; além disso, 
pode significar a perda de valores morais, tradições, 
poder e, em último nível, soberania. A experiência 
do passado não pode ser esquecida, sob a falsa 
sensação de que crises administradas diploma-
ticamente não possam sair do controle e evoluir 
para conflitos de grandes proporções. É justamente 
durante a paz que se deve, sem descontinuidades e 
lapsos deletérios, construir, desenvolver, consolidar 
e manter a capacitação tecnológica, como um fator 
de elevado poder dissuasório, fundamental para a 
manutenção dessa paz.

O mundo contemporâneo, mais do que 
nunca, exige constante aperfeiçoamento, apri-
moramento e atualização intelectual. Desenvolver 
tecnologia, buscar e manter capacitação tecnológi-
ca são prioridades constantes nos programas das 
nações soberanas, já que tecnologia e poder estão 
intimamente associados, não havendo, portanto, 
espaço para acomodação. Assim procedendo no 
presente, certamente estaremos contribuindo para 
construir uma Nação melhor para aqueles que se 
nos seguirão.

Hoje, o Brasil, com seus 200 milhões de ha-
bitantes, forma mais de 60 mil engenheiros por 
ano13, existindo cerca de 730 mil engenheiros 
ativos e cadastrados no Conselho Federal de En-
genharia e Agronomia. Na última década, houve 
um expressivo aumento do número de formandos 
em engenharia, o que dá uma ideia da dimensão 
e da importância desse segmento profissional, 
indispensável ao desenvolvimento científico e 
à capacitação tecnológica de uma Nação que 
busca, pela grandeza, distinguir-se no cenário 
internacional. O Programa Nuclear da Marinha e 
o Programa de Desenvolvimento de Submarinos 
são dois magníficos exemplos que permitem a 
inserção do País em seletos e restritos grupos 

detentores de tecnologia, com todos os arrastos e 
benefícios associados, em aplicações diversas do 
mundo civil. Esperemos que o cenário tecnológico 
que antecedeu à “Maldita Guerra”, guardadas as 
devidas proporções, jamais se repita.

Nesta data, em que comemoramos o 131º 
de fundação de nosso Clube Naval e o 150º 
aniversário da Batalha Naval do Riachuelo e ho-
menageamos, com muita honra e respeito, todos 
aqueles que contribuíram para o estabelecimento 
da paz naqueles tempos tão difíceis, tomo a liber-
dade de invocar os célebres sinais que nos foram 

legados por Barroso, ainda tão atuais: “O Brasil 
espera que cada um cumpra o seu dever” e 
“Sustentar o fogo que a vitória é nossa”. E é 
com este espírito de elevado comprometimen-
to institucional que encerro minha alocução, 
augurando que os sinais de Barroso possam 
nos servir como uma alentadora mensagem de 
esperança, bom ânimo e perseverança, convicto 
da importância dos valores éticos e morais e de 
respeito às tradições e àqueles que ajudaram 
a construir a nossa grande Marinha de nosso 
imenso Brasil. n
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SemInáRIo

O 
palestrante,  Almirante-de-Esqua-
dra (Ref) Marcos Augusto Leal 
de Azevedo iniciou o seminário 
com o auditório completamente 
lotado, inclusive com a presença 
de uma turma de Aspirantes da 

Escola Naval. Começou projetando um mapa 
da Amazônia Azul e explicando com clareza 
que ela é considerada o espaço marítimo 
adjacente à costa brasileira, compreendendo 
o Mar Territorial (MT), a Zona Econômica 
Exclusiva (ZEE) e os acréscimos além da 
ZEE reivindicados pelo Brasil, incluindo os 
arredores dos arquipélagos, amparados 
pela Convenção das Nações Unidas sobre 
o Direito do mar (CNUDM), que estabelece 
total soberania ao Estado ribeirinho.

O palestrante fez uma abordagem 
com muita propriedade do que existe na 
Amazônia Azul.

Afirmou que são várias as servidões 
do mar e que o tempo e o propósito desse 

 Resenha do semináRio sobRe

gERENCIAmENtO DA 
AmAZONIA AZul
(Programa Permanente de mentalidade marítima)
O Clube Naval, em parceria com o Centro de Excelência para o Mar Brasileiro (CEMBRA), Escola de 
Guerra Naval (EGN) e Diretoria de Gestão de Programas Estratégicos da Marinha (DGEPEM) realizou em 
30 de abril, na Sede Social, Salão dos Conselheiros, um seminário muito significativo para o nosso  
país: o seminário Gerenciamento da Amazônia Azul.

seminário não permitia entrar-se em muitos 
detalhes sobre todas elas. 

“Vamos percorrer as principais com seus 
números globais e mais intrigantes. 

Assim, serão abordados aspectos refe-
rentes à pesca, maricultura, energia, petróleo 
e gás natural, transporte e construção naval, 
recursos minerais e, finalmente, outros recur-
sos do mar.” Concluiu.

A pesca foi um tópico destacado pelo pa-
lestrante, e com certeza de grande interesse 
do público presente.

Sobre ela, informou que é a atividade 
extrativa marinha mais antiga, deu números 
da sua produção em toneladas no mundo, 
e definiu a Maricultura como a criação de 
organismos aquáticos em condições parciais 
ou totalmente controladas, um dos caminhos 
mais eficientes para compensar a redução 
dos estoques pesqueiros. 

Sobre o transporte e construção naval 
disse que é a maior servidão do mar, e re-

feriu-se aos recursos minerais, que de modo 
geral, são pouco aproveitados no mundo, e 
os possíveis motivos  são: desconhecimento 
do potencial; custo da investigação; pouca 
difusão da tecnologia de explotação; abun-
dância continental; preço relativamente baixo.

Explicou que o objetivo do LEPLAC (MB, 
Petrobras, CPRM e universidades) é determi-
nar áreas além das 200 milhas em que o país 
exercerá direitos de soberania sobre recursos 
minerais do solo e subsolo, bem como sobre 
organismos vivos de espécies sedentárias. 

Um dos momentos mais curiosos foi a 
pergunta: “Como ocupar a Amazônia Azul?” 
Obviamente que causou uma expectativa 
pela resposta. Segundo o palestrante, os 
recursos apontados estão a nosso dispor. 
Contudo, parece existir um único caminho 
para “ocuparmos” a Amazônia Azul: valer-
nos do que nela existe e que possa ser 
aproveitado. Esse caminho, a seu ver, é o 
conhecimento. 

A abrangência da sua palestra surpreen-
dia a cada tópico, como, por exemplo, ao 
mostrar que o País tem hoje cerca de 10 
mil profissionais graduados em Ciências do 
Mar. Contudo, a seu ver, a distribuição não 
é uniforme pelo Brasil. Há fartura de cursos 
de Engenharia de Pesca no NE e grande 
escassez em Engenharia de Aquicultura e 
Geofísica Marinha, explica. 

 Continuando, disse que o Brasil dispõe 
de quatro navios com autonomia superior a 
20 dias de mar. As embarcações menores 
apresentam severas restrições operativas, 
quer no que concerne a instalações, quer no 
que concerne a equipamentos. E em julho 
próximo, chegará ao Brasil o navio de pes-
quisas hidroceanográficas Vital de Oliveira. 

“É fundamental conhecer o mar, 
entender o ambiente marinho, avaliar as 
mudanças climáticas, as ameaças ambientais 
e antróficas. Para tanto, faz-se capital medir 
o mar, incluída a atmosfera sobrejacente, 
ou seja, monitorar esse ambiente de modo 
continuado, com dados de toda ordem para 
melhor entender e quantificar as alterações 
ambientais, os movimentos oceânicos, inclu-
ída a variabilidade das propriedades físicas e 
biogeoquímicas para, com mais segurança, 
permitir a previsão de seu comportamento.” 
– Acrescentou.

Os ecossistemas costeiros merecem 
excepcional cuidado. Metade da população 
mundial vive a menos de 60 km do litoral 
e prevê-se que, em 20 anos, o percentual 
atingirá 75%. As zonas costeiras represen-
tam apenas 10% do espaço habitável do 
nosso planeta.  

As zonas costeiras no Brasil têm uma 
área de 600 mil km². Nelas, a densidade 
demográfica é de 88 hab/km². A média 
nacional é de 19 hab/km². 

Compõem esse ambiente as praias, dunas, 
planícies lodosas, costões rochosos, recifes de 
corais e arenitos, manguezais, prados mari-
nhos, estuários, deltas etc. Tais regiões sofrem 
ameaças de toda ordem (aterros, especulações 

imobiliárias, desmatamentos, dragagens, lixo, 
pólos industriais, mudanças climáticas etc). 

Foi elaborado no Brasil o PNGC – Plano 
Nacional de Gerenciamento Costeiro, com 
participação pioneira da CIRM. A preocupa-
ção ambiental que o orienta é voltada para 
a ocupação ordenada da região, a preserva-
ção, o acompanhamento de mudanças e a 
indispensável comunicação social. 

O palestrante mostra que a Amazônia 
Azul não é tão somente a massa d’água 
adjacente à costa brasileira pois ela inte-
rage diretamente com a faixa litorânea. 
Porém, tudo isso não é suficiente. EUA, 
Japão, Reino Unido, França, Alemanha 
e outros países dispõem de numerosos 
núcleos de pesquisa em ciências do mar. 
Entretanto, possuem, também, um centro 
específico para a elaboração de projetos 
de âmbito nacional. 

Encerrando a palestra o Almirante Leal 
concluiu:

A Amazônia Azul é vital para o País 
(em outras palavras, como dizia o saudoso 
Almirante Moreira, “o Brasil não é viável 
sem o mar”). 

Para verdadeiramente ocupá-la, é  
fundamental compreendê-la. 

Contudo, o mar não tem cerca e a his-
tória mostra ser ele palco de ameaças de 
toda a natureza. 

O Direito do Mar – capitulado na 
convenção da Nações Unidas – é nossa 
primeira linha de defesa. Mas é ledo e 
inaceitável engano considerá-la como su-
ficiente e definitiva. 

• • •
O Almirante-de-Esquadra (RM1-FN) 

Álvaro Augusto Dias Monteiro deu con-
tinuidade ao Seminário como segundo 
palestrante, enfatizando o aumento  da 
área Amazônia Azul. Referiu-se aos valiosos 
minerais existentes nessa área para diversos 
usos, inclusive medicinais. Ratificou a pre-
ocupação com os interesses estrangeiros, 
e mostrando os países e continentes que 
compõem esses interesses.

O Contra-Almirante Roberto Gondim 
Carneiro da Cunha, foi o terceiro e último 
palestrante, e atuou de maneira técnica, 
exibindo slides muito esclarecedores. 

Mostrou que o programa SisGAAz, criado 
para garantir que os recursos já existentes 
nos mares do Brasil sejam protegidos. As-
sim, o projeto tem por objetivo monitorar 
e controlar a grande área conhecida como 
Amazônia Azul. O espaço corresponde a 
4,5 milhões de quilômetros quadrados,  se 
estende até 350 milhas náuticas (648 km) 
da sua costa, e 200 milhas náuticas em torno 
de suas ilhas oceânicas. Representa cerca de 
metade da área territorial do País.

O transcrito aqui é apenas uma resenha 
do grande conteúdo apresentado no Semi-
nário sobre um tema tão importante como 
a Amazônia Azul. 

Todo o seminário foi ilustrado por recur-
sos multimídia, o que aumentou a compreen-
são do  público, aliado à riqueza de detalhes 
oferecida pelos palestrantes estudiosos do 
tema, que com brilhantismo usaram o seu 
conhecimento para o sucesso do evento. n
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AVIAÇÃo nAVAL

 a foRmação do ofiCial 

AvIADOR 
NAvAl

aUGUsto José da sIlva FonseCa JUnIoR*
 Comandante  da CIAAN

Responsável pela formação do aviador naval, o Centro de Instrução e Adestramento 
Aeronaval Almirante José Maria do Amaral Oliveira (CIAAN) tem o propósito de preparar 
e habilitar oficiais para a condução e operação das aeronaves da Marinha do Brasil, bem 
como na utilização dos seus sistemas de armas e no desempenho de funções técnicas e 
administrativas relacionadas à Aviação Naval.

na maRinha 
do bRasil

C
riado em  maio de 1955, fruto da 
necessidade de se dispor de um 
centro de instrução para preparo 
dos então denominados “Obser-
vadores Aéreo Navais” e de todo 
o pessoal subalterno responsável 

pela manutenção das aeronaves da MB, o 
CIAAN foi inicialmente estabelecido em 
duas salas da Diretoria de Aeronáutica da 
Marinha, no Rio de Janeiro, sendo transferi-
do, dois anos mais tarde, para suas próprias 
instalações, no Km 11 da Avenida Brasil, 
onde funciona atualmente o Centro Recre-
ativo da Casa do Marinheiro. Em 1961, por 
motivo de suspensão dos voos de instrução 
em áreas próximas ao aeroporto do Galeão, 
foi transferido, de forma pioneira e definitiva, 
para a localização atual, nas instalações do 
que viria a ser, mais tarde, a Base Aérea 
Naval de São Pedro da Aldeia. 

Ao longo desses anos, gerações de 
militares e civis labutaram em prol do cres-
cimento do CIAAN, buscando melhorias em 
sua infraestrutura de apoio, nas metodolo-
gias aplicadas ao sistema de ensino naval, 
no aprimoramento técnico de seu corpo 
docente e na qualidade dos ensinamentos 
transmitidos às gerações que operam os 
meios aeronavais da Marinha. Fruto desse 
esforço diuturno de nossos antepassados, o 
CIAAN se apresenta atualmente com insta-
lações modernas, confortáveis e preparadas 

para o cumprimento de sua nobre missão: a 
formação do maior patrimônio da aviação 
naval, que é o seu pessoal!

O curso para Aviadores Navais realizado 
na Marinha é desenvolvido em duas partes 

distintas: Tecnologia Aeronáutica e Pilota-
gem. A primeira é realizada nas instalações 
do CIAAN com duração de seis meses, 
contendo disciplinas sobre aerodinâmica, 
normas aeronáuticas, meteorologia, aero-
técnica, sobrevivência, segurança, medicina 
e logística de aviação e organização e ad-
ministração naval, além da realização dos 
seguintes eventos:

a) Estágio de Salto de Emergência na 
Academia da Força Aérea (AFA), pré-requisito 
para Habilitação em Asa Fixa;

b) Teste de Aptidão para Pilotagem 
Militar (TAPMIL), um dos itens a serem consi-
derados para indicação de Oficial-Aluno (AO) 
para a Habilitação em Asa Fixa; e

c) Conselho de Avaliação para Aviação 
(CAPAv) do CIAAN para selecionar 10 dos 25 
Oficiais-Alunos para ingressarem na Habili-
tação em Asa Fixa, de acordo com as vagas 
disponibilizadas pela Força Aérea Brasileira 
(FAB) através do Termo de Cooperação. 

Alunos aguardando o embarque  
na ANV para o salto de paraquedas

Visita do CAAVO ao CAVEx em Taubaté

treinamento preparativo 
realizado pelo PaRasaR 

prévio ao salto de 
paraquedas
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dIReITo eSPACIAL

Lixo 
espaciaL:  
mitigar ou remover?
O lixo espacial é a questão mais crítica em matéria de proteção 
e segurança no espaço. Só perde para o perigo da instalação  
de armas em órbitas da Terra, que pode transformá-las em 
campos de batalha. Mais de 50 anos de atividades espaciais – 
que se tornaram vitais ao cotidiano na Terra – criaram incrível 
quantidade de detritos que se multiplicam e perpetuam, e  
podem acabar inutilizando o uso do espaço, em especial nas 
órbitas baixas. Tal lixo varia de fragmentos de menos de um  
milímetro de diâmetro até naves de muitos metros de diâmetro. 
São satélites desativados, corpos e restos de foguetes, sobras e 
cacos de colisões e até objetos como luvas, ferramentas etc.

H
oje, claramente, há duas formas de 
enfrentar o desafio do crescente lixo 
espacial:

1) Impedindo que as atividades 
espaciais continuem a produzir detri-
tos em órbitas, como recomendam as 

Diretrizes para a Redução dos Detritos Espaciais, 
aprovadas pelo Comitê das Nações Unidas para o 
Uso Pacífico do Espaço Exterior (COPUOS, na sigla 
em inglês) e endossadas pela Assembleia Geral 
da ONU, em dezembro de 20071 e

2) Removendo os maiores monturos, para 
impedir as colisões que, pelo efeito cascata, pul-
verizam o lixo existente e geram novos detritos. 
Urge, pois, limpar o espaço da grande sujeira.

joSé monSeRRAT FILho*

”Mais vale prevenir do que remediar, tanto na Terra como no céu.” 
Dito popular adaptado

A segunda se divide em 
quatro estágios, a saber: 

a) Estágio primário de avia-
ção (EPAv), na AFA, com dura-
ção de seis meses, para dez 
alunos do Curso de Aperfeiço-
amento de Aviação (CAAVO) 
selecionados pelo TAPMIL, 
onde é realizada a parte prática 
de voo primário na aeronave 
T-25 Universal do 2º Esquadrão 
de Instrução Aérea da AFA (2º 
EIA), perfazendo-se um total 
de aproximadamente 60 horas 
de voo. Após o EPAv, quatro 
dos dez Oficiais-Alunos são 
selecionados pelo Conselho de 
Avaliação do Desempenho de 
Pilotos de Asa Fixa (CADEPAF), 
composto por oficiais do CIAAN 
e da AFA, para prosseguirem 
na Habilitação em Asa Fixa em 
aeronaves T-27 Tucano;

b) Estágio Básico de Asa Fixa 
(EBAF), na AFA, com duração 
de um ano, para os quatro 
Oficiais-Alunos com melhor desempenho 
no voo de aeronave de asa fixa, onde é 
realizada a parte prática básica de voo na 
aeronave T-27 Tucano do 1º Esquadrão de 
Instrução Aérea da AFA (1º EIA), perfazendo-
se um total de aproximadamente 100 horas 
de voo. Ressalta-se que após o EBAF, quatro 
Oficiais-Alunos são selecionados pelo Conse-
lho de Avaliação do Desempenho de Pilotos 
de Asa Fixa (CADEPAF), composto por oficiais 
do CIAAN e da AFA, para prosseguirem na 
Habilitação em Asa Fixa na Marinha dos EUA;

c) Estágio Intermediário/Avançado de Asa 
Fixa (EIAAF), na Marinha Norte-Americana, 
com duração de aproximadamente um ano e 
meio, para os Oficiais-Alunos que obtiverem 
recomendação favorável para prosseguirem no 
processo de formação de pilotos de asa fixa, 
onde se realiza a parte prática intermediária e 
avançada nas modalidades de alta performan-
ce (T-45C Goshawk), para os futuros pilotos de 
caça e de transporte multimotor (T-44B Pega-
sus). A fase na Marinha dos Estados Unidos 

está dividida em dois processos, 
de acordo com a qualificação a 
ser obtida, a saber: 

Modalidade de Alta Per-
formance:

• FASE 1: Estudo da língua 
inglesa com ênfase na parte 
técnica de voo. Realizado no 
Defense Language Institute 
(DLI), San Antonio – TX.

• FASE 2: sobrevivência e 
câmara centrífuga na Naval Air 
Station (NAS) Pensacola – FL.

• FASE 3: treinamento 

para prosseguirem no estágio de asa fixa. 
Esse estágio se divide em duas modalidades:

a) Estágio Básico de Asa Rotativa (EBAR): 
Parte prática de voo básico na aeronave 

IH-6B (Bell Jet Ranger III) do 1º Esquadrão de 
Helicópteros de Instrução (EsqdHI-1).

•  Local: BAeNSPA (São Pedro da  
Aldeia – RJ).

• Período: JAN a DEZ (ano A+1).
• Horas de voo por aluno: 100 a 120 horas.
b) Estágio Complementar de Asa Rotativa 

(ECAR): 
• Parte prática de voo complementar 

na aeronave IH-6B (Bell Jet Ranger III) do 
1º Esquadrão de Helicópteros de Instrução 
(EsqdHI-1), para os Oficiais-Alunos que não 
prosseguiram na Habilitação em Asa Fixa, 
conforme determinação do CAPAv.

•  Local: BAeNSPA (São Pedro da  
Aldeia – RJ).

• Período: JAN a JUL (ano A+2).
• Horas de voo por aluno: 60 a 80 horas.
Dessa forma, após a conclusão das dife-

rentes etapas do curso de aperfeiçoamento 
de aviação mencionadas, os Oficiais-Alunos 
são distribuídos pelos diversos esquadrões 
da MB, dotados dos conhecimentos profis-
sionais aeronáuticos necessários para de-
senvolver suas atividades nas mais diversas 
missões que a aviação naval necessite. Cabe-
nos ressaltar ainda, que a árdua tarefa de 
ensinar e formar aeronavegantes, se reveste 
de fundamental importância para o futuro 
da aviação naval. Vivemos nos dias de hoje 
um período de mudanças, tanto no aspecto 
técnico-operacional, como no campo da lo-
gística, com a incorporação de novos meios 
dotados de equipamentos de última geração. 
Paradigmas deverão ser quebrados para 
que acompanhemos a evolução do mundo 
aeronáutico. Portanto, o futuro da aviação 
está calcado nos processos de formação 
utilizados na atualidade, responsáveis por 
apresentar à Marinha o mais valioso recurso 
de que ela dispõe: o homem qualificado e 
capacitado a operar suas aeronaves. n

teórico e prático em aeronave T-45 (Total 
System Intermediate Jet e Advanced Strike) 
em Kingsville – TX.

• Horas de voo por aluno: cerca de  
150 horas.

Modalidade de Transporte Multimotor:
• FASE 1: estudo da língua inglesa com 

ênfase na parte técnica de voo. Realizado 
no Defense Language Institute (DLI), San 
Antonio – TX.

• FASE 2: sobrevivência e câmara centrífu-
ga na Naval Air Station (NAS) Pensacola – FL.

• FASE 3: treinamento teórico e prático 
em aeronave T-45 (Total System Intermediate 
Jet E2/C2) em Kingsville – TX.

• FASE 4: treinamento teórico e prático 
em aeronave T-44 (Advanced Mult-Eng 
MPTS) em Corpus Christi (Texas).

• Horas de voo por aluno: cerca de 90 
horas em T-45 e 60 horas em T-44; e

 d) Estágio Básico de Asa Rotativa, no Pri-
meiro Esquadrão de Helicópteros de Instrução, 
para os alunos não selecionados/voluntários 

*Capitão-de-Mar-e-Guerra

Treinamento  
de Utepas  
pelos alunos

Simulador de voo modernizado do bell jet Ranger III

aeronave t45C Goshawk  
da Marinha norte americana,  
onde treinam os alunos 
brasileiros
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Darren McKnight, engenheiro norte-america-
no, em recente artigo afirma, com razão, que a 
primeira ação já não garante a sustentabilidade 
das atividades espaciais. A remoção do lixo tam-
bém é necessária, acrescenta ele.2

Segundo McKnight, o limite crítico da acu-
mulação de grandes objetos in órbitas baixas já 
foi ultrapassado. Isso pode provocar a Síndrome 
Kessler3, ou seja, uma reação em cadeia de co-
lisões auto sustentada, cujo ritmo de choques é 
incerto devido a sua natureza aleatória.

Ainda segundo McKnight, a média de tempo 
entre as colisões é atualmente estimada em cer-
ca de quatro anos, mas esse intervalo varia – a 
colisão pode ocorrer tanto hoje ou quanto na pró-
xima década. E não há certeza de como ela será. 
Poderá ser um golpe de raspão entre dois objetos 
de tamanho moderado, uma colisão frontal entre 
dois objetos de grande massa ou algum cenário 
intermediário. Por exemplo, há uma chance em 
4.000 por ano de dois corpos abandonados de 
foguetes de 9.000 kg colidirem entre si, o que 
poderia duplicar o número de detritos catalogados 
e adicionar mais de meio milhão de fragmentos 
letais não rastreáveis.

ampliar a capacidade de prever a localização 
antecipada de objetos abandonados. E, mais 
importante ainda: isso engendraria uma capa-
cidade de intervenção rápida, não obstrutiva e 
não destrutiva para evitar uma colisão iminente 
entre dois enormes objetos perdidos.

Knight sabe que a prevenção de colisões ain-
da deve superar desafios técnicos, mas considera 
que com ela tenta-se aumentar as possibilidades 
de remediar o problema dos detritos. E faz um 
apelo à comunidade para que crie conceitos mais 
eficientes em custo e em tempo de ação. A seu ver, 
hoje mais que nunca, há que inovar e prevenir: 
“Se o volume do lixo evoluir mais rapidamente do 
que sugere a média das previsões, não queremos 
ser pegos de surpresa, nem sermos incapazes de 
reagir em tempo hábil.”

Ele julga temerosa a ideia de criar um 
acordo operacional internacional para impedir 
o aumento do número de detritos espaciais e, 
ao mesmo tempo, remover os enormes objetos 
abandonados. Mas considera ainda mais desafia-
dor, técnica e financeiramente, esperar até que 
grandes colisões nos obriguem a iniciar para valer 
o trabalho de remoção. Ou seja, é melhor prevenir 
do que remediar – até o mundo mineral sabe 
disso, como diz o indefectível Mino Carta. E não 
esquecer a função responsavelmente preventiva 
do direito internacional pós-bomba nuclear. n

McKnight está seguro de que as operações de 
remoção ativa de detritos (Active Debris Removal 
– ADR) levarão décadas para acumular benefícios. 
Estudos da NASA sobre a eficácia da ADR indicam 
que seriam necessárias de 30 a 50 remoções 
para, estatisticamente, prevenir uma única colisão. 
Assim, removendo de cinco a 10 objetos maciços 
por ano, seriam precisos de três a 10 anos para 
impedir apenas uma colisão, segundo as estatísti-
cas. O custo da remoção de cada objeto ainda não 

A remoção, claro, busca retirar do espaço todo 
o lixo de dimensão avantajada, anos ou até déca-
das antes que ele possa colidir e criar mais lixo. 
Mas, pergunta McKnight, o que fazer quando é 
iminente um choque entre dois enormes detritos? 
E ele próprio responde: hoje, só nos resta cruzar 
os dedos e esperar o melhor.

O Direito Internacional e o Direito Espacial, 
considerando a possibilidade de uso das técnicas 
de remoção de detritos como arma antissatélite, 

podem desestimular e até barrar o 
desenvolvimento dessas técnicas. 
Para McKnight, essa insegurança 
já está retardando a formulação de 
uma política  que autorize a remo-
ção dos maiores entulhos.

McKnight propõe, em vista 
de tudo isso,  três ações imediatas:

1) Intensificar os esforços de 
redução de detritos, via aplicação 
mais rigorosa das diretrizes existen-
tes (por exemplo, conceder menos 
benefícios a operadores inadimplen-
tes) ou criação de diretrizes mais ri-
gorosas (talvez alterar a regra de 25 

anos para 15 anos). Essas diretrizes de mitigação 
podem ser mais bem satisfeitas com a instalação 
de sistemas “deorbit” nos satélites, antes de seu 
lançamento. Isso permitiria testar parte do sistema 
ADR, sem ter que lidar com um objeto desampa-
rado em órbita. Poderá ser até mais confiável do 
que planejar uma manobra de propulsão de fim 
de vida de um satélite, economizando combustível 
para prolongar sua vida útil.

2) Lograr acordo para acelerar o desenvolvi-
mento, os testes e a implantação de protótipos de 
operações de remoção. O primeiro passo lógico 
seria planejar e executar algumas demonstrações 
de tecnologias da ADR para saber mais sobre 
como melhorar a eficiência e os custos das 
operações. Há programas de testes orbitais com 
vários componentes previstos para os próximos 
anos, mas ainda não há experimentos em grande 
escala reconhecidos publicamente.

3) Estudar outras abordagens mais táticas e 
ágeis para prevenir colisões capazes de impedir 
uma colisão iminente. Tal solução em potencial, 
já em discussão, poderá evitar uma colisão a 
tempo, como um sopro de ar levado por um 
lançamento balístico para desviar monturos do 
caminho do mal. Essa abordagem eliminaria 
a necessidade de capturar objetos maciços, 
evitando qualquer risco de reentrada, mas 
deixando-os em órbita. A prevenção de colisão 
a tempo alavancaria soluções de foguetes 
confiáveis e baratos existentes, mas exigiria 

foi determinado, mas os valores estimados variam 
de US$ 10 milhões a US$ 50 milhões por objeto. 
Daí que cada colisão evitada poderá custar de 
US$ 2,5 milhões a  US$ 300 milhões.  Mas o pior 
da história é que a remoção de objetos maciços 
perdidos no espaço não elimina todos os riscos; 
ela simplesmente transforma o risco de destruir 
satélites ativos em risco de atingir pessoas e bens 
em solo após a reentrada na atmosfera. A urgência 
também é acentuada pelo fato de que um sistema 
operacional ADR pode ficar disponível apenas de 
cinco a 15 anos.

 *Vice-Presidente da Associação Brasileira de  
Direito Aeronáutico e Espacial (SBDA), Diretor  
Honorário do Instituto Internacional de Direito  
Espacial, Membro Pleno da Academia  
Internacional de Astronáutica (IAA) e Chefe da  
Assessoria de Cooperação Internacional da  
Agência Espacial Brasileira (AEB). 
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D
estaca-se que o crescente aumento 
nas vendas de dispositivos móveis 
atraiu cibercriminosos e levou à 
criação de mais de 50 milhões de 
novas ameaças. O Android, sistema 

operacional do Google, concentra quase 
80% das ameaças criadas para dispositivos 
móveis. Cuidados simples, antes de acessar 
um link ou instalar um app, podem evitar a 
maioria das infecções.

Descrita em edição anterior, a ciberespio-
nagem global e a necessidade de inovação 
na cibersegurança, em seu conceito mais 
holístico e estratégico, evitando as arma-
dilhas dos pontos cegos nas corporações. 
Neste artigo, abordaremos um tema comum 
ao nosso cotidiano: a segurança de dispo-
sitivos móveis, categoria que inclui desde 
smartphones até tablets.

Há dois anos, a tecnologia móvel se 
consolidou de vez no Brasil. Segundo pes-
quisa da consultoria Morgan Stanley, as 
vendas somadas de smartphones e tablets 
em 2013 superaram pela primeira vez a de 
PCs e notebooks, e os tablets se tornaram o 
segundo tipo de computador mais popular 
do País, ultrapassando os desktops (PCs).  

Mas apesar de trazerem avanços, os disposi-
tivos móveis não conseguiram evitar proble-
mas que há anos atormentam os usuários 
de PCs: os vírus e os chamados malwares 
(softwares maliciosos).

Desde então, as principais empresas de 
segurança emitiram alerta sobre o cresci-
mento do número de ameaças. A McAfee 
advertiu que, nos primeiros nove meses de 
2013, o número de novos códigos maliciosos 
cresceu 50 milhões, chegando a 172 milhões 
em setembro.

O principal motivo seria o crescimento 
do mercado móvel – ao todo, mais de 70 
milhões de celulares em uso no Brasil, se-
gundo a Morgan Stanley – o que levaria os 
cibercriminosos a terem como alvo tablets e 
smartphones, deixando os PCs e notebooks 
em segundo plano. Segundo o Instituto Po-
nemon, os dispositivos móveis são o maior 
foco das ameaças em 2014. Os principais 
ataques teriam origem em três fontes: SMS, 
phishings e aplicativos falsos, a maioria 
baixada fora de lojas oficiais de aplicativos 
como a App Store, do sistema iOS da Apple, 
e o Google Play, do Android.

Destaca-se que mais de 90% das  

tablets e smartphones são redes Wi-Fi em 
locais públicos, como shoppings, aeroportos 
e restaurantes. Há o risco de haver, nestes lu-
gares, falsos pontos de acesso Wi-Fi implan-
tados por criminosos. O brasileiro precisa 
parar de usar tais redes sem preocupação. 
Não é recomendado usar aplicativos de 
bancos ou redes sociais nessas redes. Há 
sério risco de roubo da senha.

A adoção da prática conhecida como 
BYOD (sigla em inglês para “traga seu pró-
prio dispositivo”) nas empresas também traz 
problemas para companhias e funcionários. 
As empresas ficam vulneráveis aos hábitos 

Como proteger  
 smartphones & tablets

PaUlo PaGlIUsI*

digitais dos colaboradores. De acordo com a 
Symantec, o custo médio anual causado às 
empresas brasileiras por incidente cibernéti-
co advindo de dispositivos móveis é de US$ 
296 mil. Um cenário que tende a se agravar, 
já que a Gartner estima que, até 2018, 70% 
dos trabalhadores do mundo usarão dispo-
sitivos móveis no trabalho.

Observa-se que o sistema operacional 
móvel mais usado no mundo, o Android, 
é hoje também o principal alvo de vírus 
do mercado. Em 2012, o sistema do Goo-
gle concentrou 79% das ameaças digitais 
criadas para dispositivos móveis, segun-
do pesquisa da finlandesa F-Secure. Na  
sequência, estaria o Symbian da Nokia, que 
foi descontinuado, com 19%, seguido pelo 
iOS da Apple, com 0,7%.

Além de ser a plataforma mais usada 
no mundo, com cerca de 70% do mercado 
– o equivalente a sete em cada dez smar-
tphones –, o Android é um sistema aberto, o 
que pode aumentar os riscos. Sistemas como 
Windows Phone e Blackberry OS, embora 
também sujeitos a infecções, são fechados e 
atualmente possuem menos vírus. Já o usu-
ário de Android não pode se dar ao luxo de 
não usar antivírus, como os disponibilizados 
(gratuitamente) pela PSafe e pela Avast.

Muitas pessoas hoje enfrentam proble-
mas de segurança no smartphone mesmo 
tendo instalado aplicativos diretamente da 
loja oficial Google Play. Em alguns casos, 
depois da instalação, as pastas do smar-
tphone (como as de música, vídeos, entre 
outras) começam a se multiplicar sozinhas. 
Quando se tenta apagar algumas, elas todas 
desaparecem e se perde todo o conteúdo. A 
solução muitas vezes passa por restaurar o 
sistema inteiro. Muitos aplicativos também 
carregam spam e propagandas que deixam 
o celular lento, ocupando um enorme espaço 
na memória do telefone.

Mas vírus e malwares não são mais 
privilégio de um único sistema operacional. 
Todos estão sendo cada vez mais visados, 
com ataques concentrados no Android e 
nos dispositivos móveis da Apple. Até 2012, 
havia o mito da “imunidade a vírus” no sis-
tema iOS. Este mito se desfez quando surgiu 
naquele ano o cavalo de Tróia Flashback, que 
se disfarça como um plugin do Adobe Flash. 
Foi um pesadelo para os devotos dos dispo-
sitivos móveis da Apple, pois este cavalo de 
Tróia conseguiu roubar milhares de nomes 
de usuários e senhas. 

CIBeRSeguRAnÇA

sEguRANCA 
DE DIsPOsItIvOs 
mOvEIs

infecções de vírus em dispositivos móveis 
podem ocorrer pela falta de atualização dos 
sistemas operacionais dos aparelhos. E po-
dem ser evitadas se o usuário adotar hábitos 
de prevenção. Contudo, muitas pessoas são 
“clicadoras” compulsivas e, como resultado, 
não prestam atenção onde clicam. E, via 
de regra, os aplicativos só são instalados 
quando o usuário autoriza. De certa forma, 
instalar um aplicativo do qual não se sabe 
a procedência é o mesmo que abrir a porta 
de casa à noite para um estranho.

Portanto, baixar aplicativos ou apps 
somente de lojas oficiais é uma boa  

maneira de minimizar as chances de instalar 
arquivos maliciosos em tablets e smartpho-
nes. Apesar de haver riscos envolvidos, as 
empresas responsáveis por tais lojas costu-
mam remover rapidamente aplicativos com 
problema, visando proteger o usuário. Ao 
instalar aplicativos de outra fonte, o usuário 
promove uma quebra da proteção do siste-
ma operacional por permitir a instalação de 
aplicativos não autorizados pela empresa, 
o que torna o sistema mais vulnerável a 
ameaças. E, muitas das vezes, o problema 
fica tão sério que o usuário se vê obrigado 
a formatar todo o celular.

Ressalta-se que há vários tipos de malwa-
res para celulares, incluindo Cavalos de Tróia, 
spywares e vírus destrutivos. Uma das ame-
aças mais recentes é o Fake Defender, um 
malware exclusivo para Android, que trava o 
aparelho do usuário e exige o pagamento de 
um determinado valor como resgate.

No Brasil, ao invés de apps falsos, o que 
mais acontece é o ataque de phishing, em 
formato específico para usuários de smar-
tphones e tablets, que manda uma mensa-
gem falsa, via SMS ou redes sociais, como 
armadilha para “fisgar” vítimas incautas.  
Outra fonte de problemas para usuários de 
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7maneiras fáceis para 
evitar ser hackeado

t
ecnicamente, tudo o que se conecta 
à Internet pode ser hackeado. Mas 
há várias coisas que você pode fazer 
para proteger a si e a seus dados de 
um ciberataque.

Aqui estão algumas dicas que irão mitigar 
o risco de ter seus dados pessoais roubados.

1. Desconfie de e-mails
Uma enorme quantia de ataques ci-

bernéticos é lançada por meio de simples 
campanhas de e-mail maliciosos. E-mail é 
uma maravilhosa plataforma de comunica-
ção, pois você pode enviar qualquer coisa a 
qualquer um, mas isso significa que também 
pode ser um enorme risco de segurança. 
Phishing, por exemplo, envia e-mails aparen-
temente inócuos que irão levar as vítimas a 
visitarem sites falsos, pedindo para atualizar 
suas informações pessoais.

A melhor maneira de evitar ser engana-
do por e-mails falsos é apenas se certificar 
de que o remetente é quem você pensa que 

é. Verifique o endereço do e-mail para ver 
se ele combina com o site de onde você 
pensa que ele se origina. Para ser mais 
cauteloso, você pode verificar o endereço 
IP do remetente.

Você pode fazer isso procurando as infor-
mações de origem do e-mail e localizando o 
endereço IP que se segue à linha “Recebido: 
de”. Você, então, pode procurar no Google 
o endereço IP para identificar a origem do 
e-mail. Aqui está uma boa cartilha para se 
encontrar endereços IP em e-mails.

2. Verifique os locais dos links
Mensagens de desconhecidos costu-

mam conter links para sites desconhecidos. 
Navegar em um site misterioso pode trazer 
consequências indesejadas. Por um lado, 
ele pode imitar um site que você conhece e 
confia, o que o ajuda a se tornar vítima de 
uma tentativa de phishing. Por outro lado, 
ele pode ser um site inseguro, infectado 
com software malicioso.

Se você está tentado a clicar em um des-
ses links, é melhor você saber exatamente 
para onde ele o está levando. A melhor ma-
neira é copiar e colar o link no local um novo 
navegador, para ver que site está do outro 
lado do link. Se for um link encurtado, você 

Um estudo da empresa SourceFire apon-
tou, no ano passado, que o iOS acumulou 
um número maior de vulnerabilidades do 
que todos os seus concorrentes juntos nos 
últimos anos – 81%, contra 6% do Android. 
Mas o mesmo estudo destaca que a utiliza-
ção do iTunes e as regras da Apple para apps 
em sua loja virtual acabam ajudando a pro-
teger usuários e a reduzir casos de malware.

Veja agora a que se deve ficar atento, 
em relação a ameaças e proteção dos 
dispositivos móveis:

• Sinais de que um dispositivo foi 
infectado por vírus: a bateria descarrega 
rapidamente; o aparelho tenta se conectar 
sozinho a outros, via Bluetooth; a conta do 
celular fica mais alta do que a de costume 
ou os créditos acabam muito rápido.

• Riscos a que o usuário está exposto, 
se o dispositivo for infectado: vazamento 
de informações pessoais, como senhas 
e dados bancários; furto de imagens do 
álbum de fotografias; vazamento de dados 
da lista de contatos; destruição do sistema 
operacional do aparelho, podendo causar 
danos também ao hardware; ter ligações 
interrompidas ou impedidas.

• Como remover vírus de tablets ou 
smartphones: apague o aplicativo suspeito 
de causar a infecção; instale um antivírus no 
aparelho e faça uma varredura; conecte o 
celular ao computador e faça uma varredura 
com um antivírus, como em um pen drive; 
se os passos anteriores não resolverem, 
restaure as configurações originais do apa-
relho (esta operação apaga todos os dados 
salvos no dispositivo).

• Como proteger o dispositivo e evitar 
possíveis infecções: use senha para bloqueio 
e desbloqueio do aparelho; desconfie de SMS, 
mensagens de WhatsApp, redes sociais e 
e-mails que peçam senhas de acesso; procure 
instalar aplicativos somente de fontes seguras, 
tais como lojas oficiais; mantenha o sistema 
operacional atualizado; use um antivírus; 
jamais clique em links suspeitos; evite usar 
Wi-Fi gratuito; busque referências de outros 
usuários antes de instalar um aplicativo em 
seu dispositivo; verifique a lista de permissões 
do aplicativo (por exemplo, um app de alarme 
não deve solicitar acesso aos contatos para 
ser instalado).

Por fim, esperamos que tenhamos 
contribuído com nossas explicações e dicas 
de segurança para aparelhos móveis. Bons 
ventos a todos vocês, queridos leitores, e até 
o nosso próximo artigo!

perigosos são Word, PDFs e com extensão 
executável, como os .EXEs.

4. Use a autenticação de dois fatores
Com as maiores empresas sendo hacke-

adas, a probabilidade de que sua senha seja 
vazada aumenta. Uma vez que os hackers 
tenham obtido senhas, eles tentam descobrir 
que contas pessoais na Internet eles podem 
acessar com os dados que roubaram.

A autenticação de dois fatores – que 
exige que os usuários não só digitem uma 
senha, mas também confirmem entrando 
com outro item, como um código transmitido 
por mensagem (SMS) a um telefone – é uma 
boa maneira de se parar os atacantes que 
roubam suas senhas. Mais empresas estão 
tornando-se padrão para iniciar a sessão.

Uma plataforma para comunicação de 
equipes, chamada Slack, por exemplo, insti-
tuiu a autenticação em duas etapas, uma vez 
que sofreu uma recente violação de dados. 
Isso significa que, se os hackers roubarem 
dados de algum usuário da plataforma Slack, 
ainda assim muito provavelmente não serão 
capazes de entrar em uma conta de usuário, 
a menos que eles tenham acesso a outro 
item pessoal que pertença ao usuário, como 
um telefone. Se a autenticação de dois fato-
res for uma opção disponível para proteger 
suas contas na Internet, é sábio escolhê-la.

5. Utilize senhas poderosas
Esta pode ser a dica mais óbvia, mas 

ainda assim é negligenciada. Uma senha 
forte inclui letras maiúsculas, minúsculas, 
números, pontuação e linguagem sem nexo. 
Não faça na senha nenhuma referência pes-
soal, e não armazene uma lista de senhas 
salvas em um arquivo.

Mais importante ainda, não use a mesma 
senha para várias contas.

Há algumas grandes ferramentas, como 
o LastPass e 1Password, que armazenam se-
nhas de forma segura. Além disso, é crucial 
alterar suas senhas com frequência – espe-
cialmente as de contas vulneráveis, como as 
de e-mail e bancárias.

6. Tenha cuidado com a nuvem
Aqui está uma boa regra de ouro – se 

você não quer que as pessoas acessem sua 
informação, não a compartilhe. Isso inclui o 
armazenamento em nuvem. Não importa o 
quão segura uma plataforma diz que é, você 
deve ter em mente que você está dando sua 
informação a alguém para cuidar. Embora 

esteja no melhor dos interesses da empresa 
que a recebe mantê-la segura, muitos es-
pecialistas em privacidade sustentam que, 
para qualquer coisa que você colocar on-line, 
existe a chance dela ser publicada on-line.

Isto significa que você não deva ar-
mazenar qualquer coisa na nuvem? Não 
necessariamente, mesmo porque tudo está 
caminhando para a nuvem. Até a década de 
2020, o termo computação em nuvem pode 
ficar redundante, pois tudo deverá estar 
mesmo na nuvem. É apenas útil manter-se 
a par de onde os arquivos sensíveis estão 
indo. E é muito importante conhecer as prá-
ticas de seu provedor de armazenamento 
em nuvem. Por exemplo, se ele segue as 
boas práticas recomendadas pela Cloud 
Security Alliance – CSA.

Além disso, certifique-se de que, se 
você excluir arquivos em seu computador 
ou smartphone, eles também sejam exclu-
ídos em todos os backups que você tenha 
feito na nuvem.

7. Em Wi-fi pública  
não compartilhe dados pessoais

Pensando em comprar o bilhete de avião 
ou verificar sua conta bancária ao sentar-se 
em uma cafeteria? Você pode querer pensar 
duas vezes sobre isto, se não tiver ideia do 
quanto essa conexão é segura.

O mesmo vale para locais como hotéis 
e centros de conferência. Pesquisadores de 
segurança recentemente descobriram uma 
vulnerabilidade que torna o tráfego Wi-Fi em 
alguns dos maiores hotéis do mundo vulnerá-
vel a ataques. Não há nenhuma maneira de 
um indivíduo saber se isto está acontecendo, 
por isso é melhor ser bastante criterioso com 
o local de onde você está navegando.

Se você precisa mesmo acessar informa-
ções privadas enquanto estiver navegando 
nestas redes, seria bom usar ferramentas 
como redes privadas virtuais (VPNs), que 
criptografam o tráfego para que a rede Wi-Fi 
não possa enxergar onde você está navegan-
do. Ou, ainda melhor, basta configurar um 
hotspot usando seu smartphone com rede 
de dados móveis n

pode usar ferramentas como o URL X-ray, 
a fim de descobrir o verdadeiro destino de 
um link antes de você clicar nele.

Além disso, os sites criptografados são 
normalmente os mais seguros para se visitar. 
Você sabe que eles são seguros quando você 
vê HTTPS na URL e o ícone de um cadeado 
verde e fechado no seu navegador.

3. Nunca abra anexos (a menos que 
você tenha certeza da origem)

Uma boa regra a seguir é nunca abrir 
anexos, a menos que você esteja com 120% 
de certeza de onde eles vieram. Uma das ma-
neiras mais fáceis para os hackers baixarem 
códigos maliciosos nos computadores das 
vítimas é através do envio de e-mails com 
arquivos contendo vírus ou trojans.

Uma forma frequente das empresas se-
rem hackeadas é por meio de um funcionário 
desavisado que baixa (faz download de) 
software malicioso que se infiltra em toda a 
rede corporativa. Os tipos de arquivos mais 
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FoRÇAS ARmAdAS

O 
preparo militar brasileiro vai de 
mal a pior. Projetos vistos pelas 
Forças Armadas como impor-
tantes – a exemplo do monito-
ramento da fronteira terrestre e 
do mar sob jurisdição brasileira, 

da configuração de uma força de submarinos 
convincente, da renovação da defesa aérea – 
avançam vagarosamente ou não avançam e a 
indústria de interesse para a defesa titubeia, 
insegura. Não há esperança de melhora sig-
nificativa desse quadro, ao menos no futuro 
breve. Em 2015 a participação militar equivale 
a 1,3% do Orçamento-Geral da União e já 
foi anunciado um contingenciamento de 
24,8% do seu montante não compulsório, 
que corresponde a acerca de um quarto do 
total! Resultado: cortes e mais atrasos, as três 
Forças lutando pela sobrevivência atribulada 
de seus projetos corporativos.

Por que essa situação? Existem razões 
conjunturais impositivas. Em realce, hoje, 
as constrições da restauração da saúde 
fiscal (sem ela não haverá solução…) e a 
pressão das muitas necessidades nacionais 
prementes. Mas a condução do tormento 
conjuntural é prejudicada por uma razão 
estrutural influente: a inexistência de um 
ideário político-estratégico básico sobre de-
fesa nacional e temas afins, compreensível e 
convincente – em suma, um delineamento 
dos cenários político-estratégicos plausíveis 

e verossímeis de necessidade de poder 
militar como instrumento de persuasão/
dissuasão e para emprego efetivo. Sem ele 
se continuará a tropeçar na insuficiência 
de recursos e na complexa “dosagem” dos 
sacrifícios conjunturais.

Dos anos 1930 a 1988, período ma-
tizado pelo autoritarismo, esse ideário  
conceitual básico era formulado e mantido 
“entre quatro paredes” pelo Conselho de 
Segurança Nacional (Conselho de Defesa 
Nacional nos últimos anos) em seu Conceito 
Estratégico Nacional sigiloso. Hoje talvez 
devesse sê-lo pela Secretaria de Assuntos 
Estratégicos (uma hipótese, poder-se-ia 
imaginar outras) com a colaboração de ins-
tituições cujas atividades têm que ver com 
o tema. A sanção do Congresso Nacional, 
representação do povo, é imprescindível.

A Política de Defesa Nacional e a Estraté-
gia Nacional de Defesa, hoje vigentes, apro-
ximam-se do ideário aventado, mas foram 
formulados em processo “fechado” similar ao 
do passado (a diferença é que seus textos são 
acessíveis ao público) e não orientam com 
simplicidade e clareza o preparo militar. Re-
sultado: não contam com o apoio que decor-
reria de uma ainda que superficial aferição 
do pensamento nacional a respeito, foram 
aceitos tranquilamente pelo poder político 
e pela sempre crítica mídia, que não lhes 
atribuíram atenção simplesmente porque 
entendem que “não são para valer”. Aten-
dem à cultura do planejamento inerente aos 

militares, mas não implicam concordância 
convicta e compromisso. Não se trata, aqui, 
de questionar preceitos do produto vigente, 
mas o fato é que sua aceitação indiferente a 
fragiliza como orientação do preparo militar 
e de seus problemas conjunturais.

O esquema esboçado – ou algo de na-
tureza similar – serviria de inspiração para 
o preparo militar lato sensu. Prepará-lo para 
o quê? Bastar-nos-ia uma Guarda Costeira 
para o controle rotineiro do mar sob jurisdi-
ção brasileira, um Exército parapolicial (uma 
Gendarmeria…) para o controle da fronteira 
terrestre e atividade anticrises, uma Guarda 
Nacional Aérea para o controle do nosso 
espaço aéreo? Ou o País deve estar atento 
às vicissitudes do mundo (particularmente, 
ainda que não apenas, da nossa região) e do 
Brasil nelas, adequando seu preparo militar 
em coerência com os cenários estratégico
-operacionais dessas vicissitudes?

Temos condições de nos conduzir no 
esquema cogitado? Improvável.

O povo é apático ao uso do poder mili-
tar em sua dimensão clássica e o vê essen-
cialmente sob as perspectivas parapolicial 
e – eventualmente – de defesa civil. Mídia, 
universidades e outras instituições, como 
são, por exemplo, o Grupo de Análise da 
Conjuntura Internacional da USP e o Centro 
Brasileiro de Relações Internacionais, tan-
genciam o assunto; a própria Escola Supe-
rior de Guerra procede de forma semelhante 
(o Instituto Pandiá Calógeras talvez possa 

ser um embrião da diferença, mas ainda é 
cedo para uma afirmação otimista). Parece 
haver uma convicção nacional generalizada 
de que seria “pecado” pensar e falar con-
cretamente em defesa militar num país de 
propensão pacifista!

Mais grave: falta à viabilidade bem-su-
cedida do processo exatamente seu quesito 
mais importante, a presença da política – no 
caso, em particular, do Congresso Nacional –, 
que deve conferir-lhe chancela nacional. A 
condução do processo pode (talvez só pos-
sa) ser feita por órgão do Poder Executivo, 
com a colaboração adequada, mas o Con-
gresso precisa avalizá-lo, modificando seu  

resultado quando for o caso e comprometen-
do-se criteriosamente a dar-lhe consistência 
real. A aprovação indiferente, em consonância 
com a indiferença nacional e refletindo-a, no 
pressuposto de que não se trata de algo que 
exija convicção e compromisso, é um erro 
político que não ocorre em países de política 
interna saudável e de presença internacional 
convincente. Defesa nacional é responsa-
bilidade de todos, obviamente grande do 
poder político, o poder militar é instrumento 
relevante, mas não é seu titular exclusivo.

Existem no nosso mundo político pesso-
as com o preparo cultural/intelectual adequa-
do para a condução correta do tema, mas são 

MaRIo CesaR FloRes*

*Almirante-de-Esquadra (Ref) 
Ex-Ministro da Marinha.

sufocadas pelo dia a dia político que modela 
suas preocupações e atividades. No contexto 
político atual é improvável que isso mude.

A persistir a ausência de amparo con-
ceitual básico, o preparo militar brasileiro e, 
com ele, o desenvolvimento tecnológico e 
a implementação da indústria de interesse 
da defesa continuarão condicionados pelos 
humores da (in)disponibilidade de recursos, 
concedidos, não concedidos e cortados sem 
considerações sobre os reflexos na defesa 
nacional. n (Fonte: Estado de São Paulo)

A ODIssEIA 
DO PODER 
mIlItAR Publicado no O Estado de 

São Paulo em 10/6/2015
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EsCOlHA DE 
PROPOstAs

eConomIA

A 
citação acima lembra que, há 
muito tempo, as compras com 
dinheiro público padecem de 
males que o cidadão comum 
sabe perfeitamente como evitar.

Lembrando do ditado de 
que “o barato sai caro”, sempre 
que comparamos produ-
tos antes de comprar, 
espontaneamente 
aplicamos algum 
tipo de critério 
que leve em con-
ta, não só seu preço, 
mas também a qualidade técnica do produ-
to. Isso é, o simples bom senso nos leva a 
preferir algo que seja “um pouco mais caro, 
mas muito melhor” e não simplesmente o 
que for o mais barato de todos.

Buscando aplicar esse mesmo bom 
senso às compras governamentais, foram 
criados vários tipos de critérios de seleção 
de propostas de fornecedores baseados, 
tanto em técnica, quanto em preço, os quais 
permitem graduar a aceitabilidade das várias 
opções de compra.

Alguns desses critérios estão comenta-
dos a seguir.
 
qUOCIENTE CUSTO/bENEfÍCIO

O critério mais difundido é o do custo/
benefício, que classifica as alternativas de 
compra pela divisão do preço de cada uma 
pelo benefício que ela proporciona, este  

Renato vIlhena de aRaUJo*

“Vejo que é impossível para o Rei pagar tão 
barato quanto os demais cidadãos”

Samuel Pepys (1633 – 1703)

medido, por exemplo, atra-
vés da atribuição de 
notas às suas 

virtudes técnicas.
Por exemplo, o Decreto 

nº 7.970/2013, art.12, § 2º, inciso VII, 
que regulamenta a Lei nº 12.598/2012, que 
estabelece normas especiais para compra 
de sistemas de defesa, adota esse critério.

A classificação se faz em ordem crescente 
do quociente acima. Fica em primeiro lugar 
a alternativa de menor custo/benefício. Uma 
alternativa de benefício nulo tem custo/bene-
fício infinito, isto é, perde de qualquer outra.

Trata-se de um critério simples, no qual 
é fácil saber que benefício justificaria um 
dado acréscimo de preço, garantindo que 
se comprará um produto que é visto como 
“um pouco mais caro, mas muito melhor” e 
não um que seja “um pouco melhor, mas 
muito mais caro”.

MÉDIA PONDERADA  
DE bENEfÍCO E CUSTO

A Lei nº 8.666/93, art. 46, § 2º, inciso 
II, estipula que o critério a ser usado nas lici-
tações de técnica e preço da Administração 
Pública será a avaliação das propostas, me-
dida pela média ponderada das valorizações 

dadas às propostas técnica e de preço.
O Decreto nº 7.174/2010, art. 10, por sua 

vez define uma formulação específica de tal 
média para ser usada no cálculo da avaliação 
de propostas para o fornecimento de bens e 
serviços de informática.

A classificação das propostas se faz em 
ordem decrescente da avaliação. Fica em pri-
meiro lugar a proposta com a maior média.

Este critério envolve a prévia definição 
dos pesos de ponderação bem como das 
regras subjetivas para valorização de técnica 
e de preço (que são grandezas heterogêne-
as cuja soma, a rigor, fica sem significado 
matemático) e seu cálculo deve ser cercado 
de inúmeros cuidados adicionais, a fim 
de produzir um resultado evidentemente 
adequado.

Note-se, por exemplo, que o fato de 
uma proposta ter valorização técnica nula 
não anula sua avaliação final, pois resta a 
parcela da valorização dada à proposta de 
preço. Dependendo dos pesos adotados 
para a ponderação das valorizações, mesmo 
uma proposta tecnicamente carente, se for  

suficientemente barata, pode ter uma ava-
liação final muito boa.

Além disso, é muito difícil vislumbrar 
a priori precisamente quanto se estaria pa-
gando a mais por determinados acréscimos 
na valorização das propostas técnicas. Em 
outras palavras, quanto se estaria disposto 
a pagar por cada ponto adicional eventu-
almente atribuído à proposta técnica. 
Essa dificuldade poderia, inclusive, 
levar a se fazer um mau negócio. 
Isso é, preferir uma proposta que 
seja “um pouco melhor, mas 
muito mais cara”.

Não parece um critério 
fácil de ser manejado na 
prática. Na verdade, parece 
extremamente difícil de ser 
formulado adequadamente.

bENEfÍCIOS PRECIfICADOS
Para não correr o risco de se 

fazer um mau negócio induzido por 
uma fórmula deficiente, por vezes é 
usado um critério explícito e direto sobre 
as combinações de técnica e preço que são 
consideradas como sendo um bom negócio.

respectivos preços máximos que se estaria 
disposto a pagar a mais por cada um deles 
como, por exemplo: entrega antecipada, 
garantia técnica estendida, padronização 
com material já em uso, compatibilidade 

previamente estipulados.
O Banco Mundial, por exemplo, adota 

no seu procedimento licitatório este tipo de 
critério para levar em conta margens de pre-
ferência eventualmente concedidas aos pro-
dutores locais, de forma análoga ao previsto 
nos muitos decretos dando margens de pre-
ferência para produtos brasileiros como, por 
exemplo, os Decreto nº 7.843/12 (discos para 
fabricação de moedas), Decreto nº 8.002/13 
(tratores) e Decreto nº 8.224/14 (máquinas e 
equipamentos), entre vários outros.

*Vice-Almirante (Ref-EN)

 poR 
 CRitÉRio 

de  tÉCniCa 
e pReço

preços de classificação. Fica em  
primeiro lugar a proposta de menor “preço 
de classificação”.

Por ser direto e explícito, este método 
facilita a análise e a revisão dos bene-
fícios desejáveis e da razoabilidade dos 
respectivos valores máximos que forem 

com outros equipamentos, fabricação local 
(também chamada de margem de preferên-
cia), utilização de tecnologia desenvolvida 
no país, disponibilidade de apoio local etc.

Exclusivamente para fim de classi-
ficação de propostas, calcula-se um 

“preço de classificação”, que é o 
preço cotado, menos o valor 

atribuído aos benefícios de-
sejáveis, mas não essenciais, 
que estiverem incluídos na 
proposta.

A classificação é feita 
na ordem crescente de 

 
CONCLUSãO

O propósito de levar para as compras 
públicas o mesmo bom senso que rege as 
compras particulares fez surgir vários tipos 
de critérios chamados de técnica-e-preço 
para quantificar a aceitabilidade de propos-
tas que tenham passado pelos testes iniciais 
de adequabilidade e exequibilidade.

Entretanto, para que se chegue a resul-
tados satisfatórios, é essencial que a formu-
lação do critério que venha a ser adotado 
espelhe fielmente a noção que o comprador 
tem das alternativas técnicas que poderiam 
ser vantajosas, mesmo não sendo as mais 
baratas. Dessa forma, tudo depende da perí-
cia com que o critério que associa qualidade 
técnica a preço de mercado for formulado 
para divulgação aos proponentes.

Finalizando, note-se que o critério da 
Lei nº 8.666/93, entre os outros comenta-
dos acima, parece ser o mais difícil de ser 
aplicado para produzir resultados que sejam 

facilmente reconhecidos como justos e 
razoáveis. n

Nesse caso, o procedimento adotado é 
o de se fazer uma licitação de menor preço 
baseada em requisitos técnicos necessários 
e suficientes para atender à finalidade da 
compra, mas acompanhada de um rol de 
benefícios suplementares considerados 
desejáveis, mas não essenciais, e dos  

Tudo depende  
da perícia com que  

o critério que associa 
qualidade técnica a 
preço de mercado  

for formulado.

É fácil saber  
que benefício justificaria 
um dado acréscimo de 

preço, garantindo que se 
comprará um produto  

“um pouco mais caro, mas 
muito melhor” e não  

“um pouco melhor, mas  
muito mais caro”.
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VIAgenS

O
s encantos da Côte d’Azur  
passaram a despertar, a partir 
do século XIX, o interesse da 
realeza europeia e das classes 
altas. Nice, situada entre o mar 
e as montanhas, tornou-se um 

dos locais preferidos, especialmente dos 
britânicos. Com o tempo ficou mais acessí-
vel, recebendo turistas de diferentes partes 

ao pôr do sol ali é um momento especial, 
reunindo visitantes e muitos moradores. Para 
o conforto do público, há cadeiras dispostas 
no calçadão.

Palco de vários eventos, como o famoso 
Carnaval de Nice e sua batalha de flores, a 
Promenade também é o percurso que leva 
a outras atrações da cidade. Seguindo no 
sentido leste (trecho conhecido como Quai 
des Etats-Unis), chega-se ao porto, ladeado 
de edifícios com linhas arquitetônicas e cores 
que evocam a Itália. Na extremidade leste da 
praia, encontra-se a colina Le Château, cujo 
nome deve-se a um antigo castelo, destruído 
no século XVIII. Do local, transformado em 
um bonito parque, tem-se uma panorâmica 
do Passeio dos Ingleses, do porto e de outros 
pontos da cidade. 

O acesso à colina pode ser feito através 
de trilhas, ou pelo “ascenseur” situado no 
Quai des Etats-Unis, junto à Torre Bellanda 
(onde funciona o Museu Naval). Outra al-
ternativa é pegar o trenzinho que parte da 
Promenade des Anglais, em frente ao jardim 
Albert 1º. O Petit Train faz um trajeto pela 
cidade de aproximadamente 45 minutos, 
passando no alto da colina. 

Voltando à Promenade, a pouca distân-
cia, está a belíssima Place Masséna, consi-
derada o coração da cidade. Ela impressiona 
pela sua arquitetura, com piso de cerâmica 
quadriculada e prédios de fachada imponen-
te, como o da Gallerie Lafayette (de 1859). 
No local também chamam a atenção as 
estátuas de resina posicionadas no topo de 
colunas (criadas pelo artista catalão Jaume 

Texto e fotos: 

Rosa naIR MedeIRos*

Também conhecida como Côte d’Azur, a Riviera Francesa envolve 
lindas cidades e charmosos vilarejos, entre Toulon e Menton (na 
fronteira com a Itália), emoldurados em cenários cinematográficos.  
A paisagem é desenhada por montanhas que se “lançam”  
abruptamente sobre o mar e acolhedoras praias de areia ou de 
seixos, banhadas pelas águas azuis do Mediterrâneo.  
Às belezas naturais, soma-se a  
excelente infraestrutura, fazendo  
da região um destino irresistível.

do mundo. Além de possuir várias atrações 
naturais e culturais, é considerada uma ótima 
base para explorar a Riviera devido à sua 
posição geográfica estratégica e às muitas 
possibilidades de hospedagem, atendendo 
a diversos orçamentos. 

O roteiro nessa efervescente cidade inicia, 
inevitavelmente, pela Promenade des Anglais 
(Passeio dos Ingleses), o elegante calçadão 
à beira-mar que se estende por quase sete 
quilômetros, acompanhando a Baie des 
Anges. O passeio segue entre a charmosa 
praia de seixos e prédios grandiosos, como 
o glamouroso Hotel Negresco, erguido no 
início do século XX. Pela orla, distribuem-se 
aconchegantes bares e restaurantes, que dis-
ponibilizam guarda-sóis e espreguiçadeiras 
alinhadas diante do Mediterrâneo. Assistir 

Plensa) e a Fontaine du Soleil. Ao redor 
da praça, encontram-se diversas 
lojas, cafés e 
restaurantes.

os  
guarda-sóis 
elegantemente 
alinhados  
diante do 
mediterrâneo, 
em nice

o  
glamouroso 
hotel 
negresco, 
situado na 
Promenade 
des Anglais

A Place 
masséna,  
um dos 
cartões-postais  
da cidade

Belas  
paisagens  

descortinam-se  
pela Riviera  

Francesa, onde 
montanhas encontram  

as águas de cor azul-anil  
do mediterrâneo

     os
 

enCantos da 
RIvIERA RIvIERA FRANCEsAFRANCEsAFRANCEsARIvIERA
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A cidade antiga
A origem de Nice remonta à fundação de 

Nikaia, há cerca de 2.300 anos, pelos gregos. 
Mais tarde foi a vez do Império Romano inte-
ressar-se pelo lugar; o qual experimentou o 
domínio de outros povos ao longo do tempo. 
Entre idas e vindas, em 1860, Nice passou 
a fazer parte definitivamente da França. Na 
arquitetura do centro histórico evidencia-se 
esse diversificado legado, em especial do 
italiano. 

Percorrendo as estreitas ruas da cidade 
antiga, descobre-se tentadoras lojas de an-
tiguidades, mercados típicos e acolhedoras 
praças, rodeadas de bares, cafés e ótimos 
restaurantes - uma oportunidade para experi-
mentar as delícias da culinária mediterrânea. 
Uma delas é a Place Garibaldi, de arquitetura 

Nice e da Riviera, do início do século XIX à 
Segunda Guerra, por meio de objetos, mó-
veis, cartazes art déco, fotografias, pinturas.

Já o Museu Matisse. instalado numa 
mansão genovesa do século XVII, no alto da 
colina de Cimiez, apresenta obras conhecidas 
e peças experimentais feitas com papel e 
outros materiais, revelando a evolução do 
artista. A colina também é o lar do Museu Ar-
queológico, onde podem ser vistos diversos 
objetos - cerâmicas, vidros, moedas, estátuas 
- da antiga cidade romana de Cemenelum, 
fundada no século I a.C. Suas ruínas ficam 
atrás do Museu Matisse. 

A pouca distância dali, o Museu Marc Cha-
gall reúne, entre outros trabalhos do artista 
bielorusso, 17 grandes telas que ilustram os 
dois primeiros livros da Bíblia. Para os aprecia-
dores da pop art, o endereço é o Musée d’Art 
Moderne et d’Art Contemporain (Mamac), 
situado em um prédio de linhas arquitetônicas 
arrojadas. Exibe obras de vanguarda dos anos 
1960 até os dias atuais, com destaque para 
trabalhos de Roy Lichtenstein, Andy Warhol, 
Niki de Saint-Phalle.  

O litoral leste
Prosseguimos a jornada pelo litoral que 

vai de Nice a Menton, onde se descortinam 
paisagens espetaculares. O trajeto é marcado 
pelas três Corniches, estradas costeiras que 
recortam as mantanhas, proporcionando 
amplas panorâmicas das cidades banhadas 
pelo Mediterrâneo. A  Moyenne Corniche, 
estrada do meio, termina em Mônaco; as 
demais vão até Menton. A Grande Corniche 
sai de Nice como D2564, passa por La 

Turbie, que fica em um promontório acima 
de Mônaco, com vistas impressionantes do 
Principado. A Inférieure (ou Basse) Corniche 
desliza pela costa, entre Villefranche-sur-Mer, 
Saint-Jean-Cap Ferrat, Beaulieu-sur-Mer, Èze 
Bord de Mer e Cap d’Ail. 

A nossa primeira parada é na graciosa 
Villefranche-sur-Mer, no sopé das colinas. Ao  
pitoresco porto de pesca, alinham-se prédios 
de cor pastel e telhados de terracota, onde 
se encontram agradáveis cafés e bares à 
beira-mar. Na parte antiga, destacam-se a 
Citadele de Saint-Elme (século do XVI) e a 
rua Obscure, do século XIII. Continuamos 
viagem rumo a Saint-Jean-Cap Ferrat, des-
tino de férias preferido entre aristocratas e 
outros milionários, mas que também reserva 
espaço para os demais visitantes usufruírem 
das belezas da cidade, situada na península 
de Cap Ferrat. 

Uma das lindas atrações é a Villa Ephrussi 
de Rothschild, dominada pelo palacete em 
estilo Belle Époque, edificado para a barone-
sa Béatrice Ephrussi de Rothschild. O interior 
apresenta rica decoração, com porcelanas 
do século XVIII e várias obras de arte. No 
local funciona um requintado salão de chá e 
restaurante. O ambiente idílico é completado 
por nove esplêndidos jardins: de Sèvres, Es-
panhol, Francês, Florentino, Lapidário (ou de 
pedras), Japonês, Provençal, Exótico e o Ro-
seiral. Colunas, fontes e pequeníssimos lagos 
ornamentam os jardins, que oferecem uma 
vista arrebatadora da península. O passeio 
pode ser estendido à vizinha Beaulieu-sur-
Mer, dotada de várias construções em estilo 
Belle Époque bem preservadas. Uma dos 
cartões-postais na cidade é a Villa Grecque 
Kérylos, construída em estilo ateniense pelo 

recheadas de galerias de arte, lojinhas, cafés. 
No alto, antes das ruínas de um castelo, fica 
o Jardim Exótico, formado por diferentes 
espécies de cactos. Dali se tem uma pano-
râmica fantástica do Mediterrâneo e das 
cidades ao redor. Após percorrer os recantos 
dessa joia da Idade Média, relaxe no terraço 
do Château Eza, onde funciona um café e 
restaurante, e guarde uma encantadora vista 
da região, incluindo Èze bord de Mer - a parte 
da cidade que fica à beira-mar.

Antes de subir a Èze-Village, ou no 
retorno, aproveite para conhecer uma das 
renomandas perfumarias que tem fábrica ali, 
como a Fragonard. Para uma maior imersão 
na arte das fragrâncias, estenda o roteiro a 
Grasse, considerada a capital mundial dos 
perfumes. Grasse tem mais de trinta perfu-
marias, as quais desenvolvem suas próprias 

arqueólogo Theodore Reinach, em 1902. A 
propriedade está aberta à visitação.

Além das cidades litorâneas, extraordiná-
rios vilarejos situados nas montanhas fazem 
parte dos encantos da Riviera. Um deles é 
Èze-Village, praticamente obrigatório em 
qualquer roteiro. A partir de Nice, seguindo 
pela Moyenne Corniche, chega-se ao mítico 
vilarejo medieval, localizado no topo de uma 
montanha rochosa. As ruas estreitas estão 

essências. Muitas oferecem visitas guiadas, 
mostrando cada estágio do processo de 
produção. 

Percorrendo o centro histórico, encon-
tram-se algumas fábricas de perfumes; 
deliciosas curiosidades, como sorveterias 
que oferecem sabores a base de flores; e 
interessantes museus, destacando-se o Mu-
sée Internacional de la Parfumarie, onde é 
apresentada a história do perfume.

Vista do porto de nice, ladeado de belos prédios

 uma das ruas de Èze-Village

duas ruas de nice antiga: aqui um detalhe do passeio no Petit Train; e, abaixo, uma tradicional loja de vinhos 

uma panorâmica do mediterrâneo e das montanhas a partir  do jardim exótico em Èze-Village

Vista de Èze-Village 
no topo da montanha

um dos jardins da Villa ephrussi de Rothsdhild

barroca, cercada de prédios históricos, como 
a Chapelle du Saint-Sepulcre. No centro, a 
praça ostenta a estátua de Giuseppe Garibal-
di (nascido em Nice).  Também não dispensa 
uma visita, a agradável Place Rossetti, que 
abriga a Cathédrale Sainte-Réparate (1650).

A Cours Saleya, a apenas um quarteirão 
do mar, é outro endereço concorrido. Nesse 
espaço acontece, de terça a domingo, o tradi-
cional mercado de flores, onde são vendidos 
produtos da culinária da região, especiarias, 
peças de artesanato, os perfumados sabone-
tes de Marseille, lavandas, óleos essenciais e, 
claro, uma variedade de flores. Às segundas, 
a via é palco da feira de antiguidades. 

Após o reconhecimento histórico da 
cidade, destine tempo para conhecer alguns 
dos seus excelentes museus. Começamos 
pelo Museu Masséna, situado na Promenade 
des Anglais, cujo acervo retrata a história de 
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antiga, protegida por 
paredões do século 
XVI, distribuem-se inú-
meras lojas e excelen-
tes restaurantes. No 
período da manhã, as 
atenções se voltam 
para o Marché Proven-
çal, na Cours Masséna. 
Outra atração é o Mu-
seu Picasso, situado no 
Château Grimaldi, do 
século XIV, o qual foi 
utilizado como ateliê 
por Picasso em 1946. 
O local possui uma 
excelente coleção de 
pinturas, litografias, 
desenhos, cerâmicas e 

registros do artista. 
Quanto às praias, destaca-se a Plage 

de la Salis, entre Antibes e Cap d’Antibes. 
Já a península de Cap d’Antibes, repleta de 
mansões, possui quase cinco quilômetros de 
praias arborizadas, ideais para caminhadas 
e mergulhos. Menos glamourosa, mas com 
ótimas praias, Juan-les-Pins também oferece 
uma vida noturna animada.

Collettes, onde viveu até a sua morte (1919). 
Transformada em museu, reúne quadros, en-
tre eles, Les Grandes Baigneuses (uma versão 
do original de 1887), fotografias e objetos 
pessoais. O ateliê do pintor e os pomares da 
residência também estão abertos à visitação.

Um pouco mais adiante está a históri-
ca Antibes e seu porto repleto de iates e 
barcos de pesca. Pelas ruazinhas da cidade 

fauna marinha, também modelos de navios 
e utensílios feitos de produtos do mar. São 
apresentadas exposições e filmes diaria-
mente na Sala de Conferência. Após visitar 
o museu, dirigido pelo oceanógrafo Jacques 
Cousteau durante mais de 30 anos, continue 
a caminhada até a Catedral (erguida no fi-
nal do século XIX), onde o príncipe Rainier 
casou-se com a atriz Grace Kelly. 

Prosseguimos o tour em direção ao bairro 
de Monte-Carlo, endereço de muitas residên-
cias de luxo, do Hôtel de Paris e do famoso 
“Casino Monte-Carlo”. Ricamente decorado, o 
cassino é dividido em setores, sendo alguns 
exclusivíssimos. O prédio abriga também ou-
tras áreas de entretenimento, incluindo a Salle 
Garnier projetada pelo renomado arquiteto 
Charles Garnier, como uma réplica da Ópera 
de Paris. Ao lado do Cassino, encontra-se mais 
um ícone, o Cafè de Paris e seu terraço – um 
convite irresistível para uma pausa. Embora 
os preços não sejam tão atraentes, sentar ali 
e tomar um café ou drink, saboreando a at-
mosfera do lugar, é um gostoso passatempo.

Andar ainda é a melhor opção para 
conhecer Mônaco. Para facilitar, a cidade 
dispõe de diversos elevadores que ajudam 
a superar os desníveis. Outra alternativa é 
o trenzinho que faz um 
roteiro pelos principais 
pontos turísticos durante 
cerca de 30 minutos. O 
ponto de partida é em 
frente ao Museu Oce-
anográfico. Há ainda 
um ônibus turístico com 
várias opções de paradas 
– uma delas, próxima ao 
cassino.

Situado à beira-mar, 
não poderia faltar uma 
praia ao principado. Na 
ausência de uma natu-
ral, foi criada a Plage du 
Larvotto, formada por 
estreita faixa de areia, no 
bairro de mesmo nome 
(a leste de Monte-Carlo).

A rota de Cannes
Desbravando o litoral a oeste de Nice, 

em direção a Cannes, encontram-se ótimos 
balneários e belas cidades históricas. No 
caminho, vale uma parada em Cagnes-
sur-Mer, que ganhou notoriedade quando 
Pierre-Auguste Renoir, no início do século 
XX, comprou uma propriedade no bairro Des 

O Principado 
Deixando as montanhas, seguimos para 

o Principado de Mônaco, uma cidade-Estado 
encravada na Riviera Francesa e governada, 
desde o século XIII, pela família Grimaldi. 
O seu território estende-se por pouco mais 
de dois quilômetros e pode ser dividido em 
quatro áreas: a cidade antiga, Monaco-Ville, 
que fica em um promontório; La Conda-
mine, zona residencial, incluindo o porto; 
Monte-Carlo, onde estão os cassinos, jardins 
e hotéis de luxo; e Fontvieille, um setor de 
entretenimento e comercial.

Monaco-Ville, também conhecida como 
“Le Rocher” (A Rocha), é um  bairro pequeno, 
formado por estreitas ruas, construções de 
aspecto medieval, com muitos restaurantes, 
lojinhas, bares, hotéis. Também é o local de 
duas importantes atrações: o Palácio dos Gri-
maldi e o Museu Oceanográfico de Mônaco.

O palácio, inicialmente concebido para 
desempenhar as funções de uma fortaleza 
(a edificação teve início em 1191), recebeu 
acréscimos ao longo do tempo, resultando 
em uma mistura de estilos. Alguns setores 
estão abertos à visitação, como os Aparta-
mentos de Estado, construídos durante o 
século XVI, decorados com valiosas obras 

de arte. Próxima ao palácio, 
está a muralha de onde se 
tem uma panorâmica do 
Principado – do porto e seus 
iates, das ruas onde é dispu-
tada a corrida de Fórmula 
1, de Monte-Carlo e outros 
elegantes lugares.

Um dos cartões-postais 
do Principado, o Museu 
Oceanográfico abriga vas-
ta coleção de espécies da 

o antigo porto de Antibes e a centenária muralha

Aspecto da fachada do “Casino monte-Carlo”

uma das ruas do bairro antigo em Cannes

Vista do  
porto e arredores,  

a partir da murada de 
monaco-Village  Palácio dos grimaldi
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subir as ladeiras não muito íngremes do 
centrinho para chegar à fortaleza construída 
no século XVI. Além da grandiosa edificação, 
que abriga um museu, o local presenteia os 
perseverantes com o melhor ângulo para 
observar Saint-Tropez.

Depois siga para as praias. As melho-
res situam-se desde a Plage de Salins à 
famosa Pampelonne, onde a animação 
começa a partir do meio-dia nos clubes 
de praia. O  Club 55 é considerado um 
clássico; o Nikki Beach é outro sucesso.  

histórica e artística - o 
vilarejo de Saint-Paul-
de-Vence,  situado em 
um planalto. O lugar 
popularizou-se no 
início do século XX, 
quando atraiu muitos 
artistas que passaram 
a morar ali, ocupando 
as casas do século 
XVI. Um desses foi o 
pintor Marc Chagall. 
Hoje, além das antigas 
fortificações, as de-
zenas de galerias de 
arte atraem visitantes 
de todas as partes 

do mundo. Nos arredores da cidadezinha, 
situa-se a Fondation Maeght, galeria proje-

tada pelo arquiteto catalão Josep Lluís Sert 
em conjunto com artistas contemporâneos, 
como Chagall, Joan Miró, entre outros. A 
extraordinária coleção permanente de 40 
mil obras é exibida de forma rotativa.

A mítica Saint-Tropez
Nenhuma viagem à Riviera estaria com-

pleta sem passar ao menos um dia em Saint-
Tropez. Uma boa opção para quem escolheu 
Nice como base é ir de embarcação – uma 
oportunidade para apreciar as belezas dessa 
parte do litoral, como as serras vermelhas 
do Maciço de Esterel, que contrastam com 
o mar azul-anil. 

Aproximando-se do porto de Saint-Tro-
pez, o viajante depara-se com verdadeiros 
palacetes, dividindo as águas com pequenos 
barcos de pesca. A vila de pescadores trans-

formou-se em um dos pontos turísticos mais 
frequentados da França a partir de 1956, 
quando foi filmado “E Deus criou a mulher”, 
protagonizado por Brigitte Bardot, que se 
encantou com o lugar e comprou uma casa 
ali, atraindo a atenção para o local.

A antiga vila medieval apresenta um 
casario encantador, ocupado por  galerias 
de arte, pequenos hotéis e diversas lojas. 
Mas é em volta do porto que estão enfilei-
rados bares, restaurantes e cafés, entre eles, 
os tradicionais Senequier e Café de Paris. 
Sentar em um dos terraços e observar o vai 
e vem do público, enquanto degusta-se um 
espumante, é um dos momentos favoritos 
de muitos turistas. Outro local que atrai os 
visitantes é a bela Place Lices, repleta de 
plátanos e cercada por cafés.

Após uma pausa no porto, vale a pena 

*Capitão-de-Corveta (T)

Seguindo viagem, chegamos à estrelada 
Cannes, conhecida pelo seu Festival Interna-
cional de Cinema. Os holofotes voltam-se 
para o boulevard de La Croisette com suas 
palmeiras, hotéis de luxo (Carlton, Majestic, 
Matinez), lojas de alta costura e o Palais des 
Festivals, sede do evento, que ocorre em 
maio. O prédio do Palais também é palco do 
concorrido Lions, que premia com Leões de 
Ouro os melhores da publicidade desde 1954. 

Glamour à parte, Cannes revela aspectos 
de uma pequena cidade; e uma boa manei-
ra de descobrir os seus recantos é pegar o  
trenzinho que parte de La Croisette e leva ao 
bairro histórico, Le Suquet, que mantém a 
atmosfera de vilarejo. Ali se encontra o fas-
cinante Musée de la Castre, que exibe uma 
ampla coleção etnográfica. Prosseguindo 
pelas íngremes ladeiras do bairro, chega-
se ao topo da colina, onde se vislumbra a  
magnífica Baie de Cannes.

Voltando à orla, as praias de areia em La 
Croisette são divididas conforme os hotéis; 
muitos aceitam “hóspedes” de um dia. Uma 
pequena faixa de areia perto do Palais des 
Festivals é gratuita, mas há espaços melhores 
como a Plage du Midi, a oeste do Vieux-Port.

Quem vai a Cannes tem a possibilidade 
de estender o roteiro às Îles de Lérins, a 20 
minutos de barco. Sainte-Marguerite é co-
nhecida como a ilha do misterioso Homem 
da Máscara de Ferro, encarcerado no final do 
século XVII. Seu litoral oferece vários pontos 
de pesca. Situada a uma curta distância, a 
ilha de Saint-Honorat abriga  um monastério 
desde o século V. Os turistas podem visitar a 
igreja, as pequenas capelas espalhadas pela 
ilha e caminhar pelos vinhedos e florestas.
Afastando-se um pouco do litoral, no trajeto 
entre Nice e Cannes, encontra-se uma joia 

o Palais des Festivals  preparado para a premiação do Lions da publicidade

Pela orla, encontram-se mais opções de 
beach clubs, atendendo a diferentes esti-
los.  Muitos, no entanto, preferem ficar na 
areia, aproveitando as águas mornas do 
Mediterrâneo. 

Embora o litoral da Riviera seja relativa-
mente pequeno, menos de 200 quilômetros, 
cada recanto apresenta suas singularida-
des, com ritmo, cores e atmosfera própria. 
Diante de tantas possibilidades, impossível 
não encontrar o seu pedacinho do paraíso; 
seja na animada praia de Pampelonne, ou 
numa pequena e tranquila enseada, banha-
da pelas águas de cor azul-anil do sedutor 
Mediterrâneo. n

Percorrendo as ruazinhas de Saint-Paul descobre-se charmosas lojinhas

Trecho de uma rua na parte antiga de Saint-Tropez

o icônico café Senequier, em frente ao porto

As flores dão colorido à medieval Saint-Paul-de-Vence



36                                                                         RevIsta do ClUBe naval • 374 RevIsta do ClUBe naval • 374                                                                                          37

CuLTuRA

A 
informação é facilmente encontrada 
nos dias de hoje, mas onde está o 
saber?”. Esta pergunta é feita no 
livro de Harold Bloom(1) intitulado 
“Como e por que ler”. O autor, diante 
de alguns questionamentos sobre 

a forma como tão rápida e fácil nos chegam as 
informações, ensina a maneira de ler prazerosa-
mente, e avisa que, caso pretenda-se desenvolver 
a capacidade de formar opiniões críticas 
e chegar à avaliações pessoais, o ser 
humano precisará de continuar a ler 
por iniciativa própria.

O hábito de ler é importante para 
qualquer ser humano, essa habilidade 
nos leva a entender o mundo e seus 
códigos, um dos principais fatores 
de inclusão social, competitividade e 
sobrevivência cultural. Para os universi-
tários de modo geral é de fundamental 
importância, a leitura dá o suporte 
devido para a formação de opiniões 
críticas  das quais Bloom1 fala e de que 
tanto, todos nós precisamos.

A deficiência da leitura entre 
os universitários também chamou a 
atenção da professora Silvana Coleta 
Santos Pereira, da Faculdade de Comu-
nicação e Biblioteconomia da Universida-
de Federal de Goiás, que publicou um estudo de 
sua autoria, baseado no assunto e cuja pesquisa 
teve como hipótese o fato de que a maioria dos 
alunos conclui o curso não sabendo fazer uma 
leitura crítica dos meios de comunicação e muito 
menos sobre o mundo.

A leitura de jornais não faz parte da rotina 
dos universitários, futuros profissionais de áreas 

diversificadas. É uma pena, pois o jornal é um 
meio de comunicação atento aos temas sociais 
e políticos, e por isso foi definido por estudiosos 
como um comportamento de grande potenciali-
dade para alunos e professores tratarem os con-
teúdos de forma crítica e científica. Diante dessa 
confirmação podemos apontar para a necessidade 
de reformulações, visando aprimorar a formação 
dos profissionais de qualquer área. 

Estamos diante da evidência de que 
o hábito da leitura não nos dá apenas 
o aprimoramento da escrita, mas prin-
cipalmente a capacidade de julgamento 
crítico que é uma demonstração de 
maturidade intelectual, da qual não 
devemos abrir mão.

A iniciativa e o interesse dos aca-
dêmicos em ler por conta própria, são 
elementos que sem dúvida abrirão 
portas para as diversas profissões. O 
porquê da leitura deve ser a satisfação 
de interesse e um hábito pessoal, e 
não como prática educativa. A leitura 
segundo Bloom, não deve ter o intuito 
de contradizer ou refutar, nem para 
acreditar ou concordar, tampouco 
para ter o que conversar, mas sim 
para refletir e avaliar, requisitos 

importantes para qualquer pessoa e 
obrigatórios para os universitários. Essa deve 
ser a preocupação central. 

Refletir e avaliar talvez seja o comportamen-
to mais sábio de quem lê. Porém isso não impede 
que não possamos extrair da leitura muito mais. 

A professora Lucília Helena do Carmo Garcez, 
doutora em Linguística Aplicada da Universida-
de de Brasília vai mais longe. Diz que: “lemos 

para aprender, para nos informar, para saber 
quem somos, para conhecer melhor os outros, 
para conservar a memória do passado, para 
esclarecer  nosso presente, para aproveitar as 
experiências anteriores, para não repetir os erros 
dos nossos ancestrais, para ganhar tempo, para 
nos evadirmos, para buscar um sentido para a 
vida, para compreender os fundamentos da nossa 
civilização, para alimentar nossa curiosidade, para 
nos distrairmos, para vivenciar emoções alheias 
ao nosso cotidiano, para nos cultivarmos. Assim, 
estaremos exercendo nosso espírito crítico e 
usufruindo um prazer estético com a linguagem.”

Esses conceitos nos mostram a necessidade 
de estabelecermos uma relação íntima com a lei-
tura, coisa ainda rara entre a maioria, não apenas 
dos universitários, mas dos brasileiros em geral.

Um exemplo vivo do poder da leitura é o jor-
nalista e escritor Ruy Castro. Em entrevista na 11ª 
Bienal do Livro confessou que não tem diploma de 
jornalista, mas que o desejo de se tornar um jor-
nalista nasceu do hábito da leitura que começou 
aos 13 anos, e quando estudava não esperava que 
o professor lhe recomendasse a leitura. 

Ruy Castro faz parte da geração de jornalistas 
intelectuais, que não tiveram diploma, assim como 
Machado de Assis, que exerceu a profissão sem di-
ploma. Castro é mineiro e criado no Rio de Janeiro. 
Desde 1978, mora em São Paulo, começou como 
jornalista em 1967 no Correio da Manhã 
e foi redator, editor e repórter 
especial em quase todos 
os grandes órgãos da 
imprensa carioca e 
paulistana, com 
passagem pelo 
rádio e televisão. 
É autor de várias 
obras. 

A cultura geral, inerente a todos 
os universitários é frágil, o que de-
nuncia de imediato a falta do hábito 
da leitura. Determinados momentos 
chegam a ser dramáticos, é quando 
alguém solta suas “pérolas” sem a 
menor cerimônia em sala de aula, a 
exemplo das perguntas: “Santiago do 
Chile fica no México?”. Ou ainda para o 
professor: “Como se escreve a palavra 
concessionária?”, “Qual o significado 
da palavra vernáculo?”. Esses exem-
plos representam um número ínfimo 
de uma coletânea adquirida durante 
algum tempo, em cursos diversifica-
dos. Momentos assim passavam a 
impressão de estarmos numa sala de 
aula do ensino fundamental, onde 
talvez isso nem aconteça.

Há alguns anos o Jornal O Globo 
publicou uma reportagem assinada 
pela jornalista Nívia Carvalho, falan-
do do assunto. Título da matéria:  
“Maioria dos candidatos a estágio 
na redação do Globo não sabem 
quem foram quatro das maiores 
personalidades do século XX. Uni-
versidades admitem deficiência 
nos cursos e responsáveis discutem 
mudanças nos currículos.”

Dos 442 acadêmicos do último 
período de jornalismo de faculdades 
particulares e públicas, inscritos para 
o processo de seleção de estágio, 
apenas 16 foram considerados de bom 
nível intelectual e cultural e grande 
potencial nos testes escritos. Os 262 
eliminados na primeira etapa da prova 
não sabiam quem foram Winston Chur-
chill, Charles de Gaulle, Martin Luther 
King e Mahatma Gandhi. 

Diretores dos departamentos de vários 
veículos classificaram o fato de grave e vergo-
nhoso. Professores entrevistados foram unânimes 

ao afirmar que os alunos deveriam 
chegar à universidade com esses 
conhecimentos. “Mas não chegaram. 
E nem sairão com eles”, disseram.

O estudo da professora Silvana, do 
Estado de Goiás, adicionado às pérolas 
extraídas das salas de aula, e ao pro-
cesso de seleção do O Globo, nos dão 
subsídios suficientes para afirmar que 
a maioria dos estudantes universitários 
não têm consciência da importância e 
nem do poder da leitura.

O que se percebe, é que esses 
universitários ingressam na Faculdade 
com a mentalidade de que o papel da 
Instituição é o de lhes fornecer cultura 
geral, ensinar a escrever por-
tuguês, lhes recomendar 
quando e o que devem ler 
extra faculdade.

É verdade que as tec-
nologias trouxeram uma 
nova relação com o saber. 
Nunca o acesso à informa-
ção esteve tão ao alcance 
dos estudantes como agora 
com o advento da Inter-
net. Hoje, as metáforas 
centrais da relação com o 
saber são a navegação e o 
surfe, que implicam uma 
capacidade para enfrentar 
as ondas, os turbilhões, as 
correntes e os ventos.

Entre os novos gêneros de co-
nhecimento pela rede, a simulação 
ocupa um lugar central. Trata-se de 
uma tecnologia intelectual, o que 
favorece novas formas de acesso à 

informação, novos estilos de raciocínio 
e conhecimento, entre outros. Todavia, teóricos 
como Pierre Lévy2 afirmam que essas técnicas 
de simulação, em particular as que envolvem 
imagens interativas, não substituem 

os raciocínios humanos.
Diante desse novo paradigma do saber, com 

descobertas tão complexas, porém imediatas, de 
fácil acesso, supõem-se que teríamos uma casta 
de universitários mais bem preparados, mas tudo 
leva a crer que isso não está acontecendo.

O paradoxo é compreensível. O novo modelo 
do saber trás para quem não tem o hábito da 
leitura uma coisa atraente. É a possibilidade da 
leitura rápida, mas não reflexiva, muitas vezes, 
até descartável. 

Apesar de todas as novidades derivadas 
da evolução tecnológica no mundo, a leitura 
tradicional é um dado cultural. Por isso o livro 
permanece como instrumento de conhecimento 
e de valor insubstituível.   

O conhecimento como entendemos 
é resultado de um tempo desacelerado, 
de uma elaboração metódica alheia à 
aceleração. A leitura carece de tempo e 
tempo é algo valioso e mal controlado. 
O livro tem agora um concorrente po-
tencial. Como pensar o conhecimento 
no mundo virtualizado e carregado de 
informações? Essa é a problemática no 
que se refere ao cognitivo. 

Ainda que a universidade tenha 
avançado de um ensino de elite para 
o ensino de massa, não significa que 
este seja melhor ou pior. Para os uni-
versitários resta apenas a consciência 
de entender os benefícios e aplicar  

o hábito da leitura. n

“A leitura 
é uma 

necessidade
biológica

da espécie.
Nenhum 
ecrã e 

nenhuma 
tecnologia 

conseguirão 
suprimir a 

necessidade 
de leitura 

tradicional.” 
umberto Eco

Notas:
(1) Harold Bloom é professor de Ciências 

Humanas das universidades de Yale e de New 
York. É crítico literário e membro da Academia 
Norte-americana de Artes e Letras.

(2) Pierre Lévy é filósofo francês da cultura 
virtual contemporânea.

O HÁbItO DA 
lEItuRA

Ray dos anJos*

*Jornalista

uma 
aboRdagem 

CRítiCa à maioRia dos uniVeRsitáRios
“Tudo o que 

a humanidade 
tem sido, 

feito, pensado 
ou lucrado, 
encontra-se 
como que 

magicamente 
preservado 
nas páginas 
dos livros.”
Robert Carlyle

“Podemos, 
talvez, comparar 
a nossa época 
ao século xVII, 
época em que 
se inventou 

o microscópio 
e telescópio, 

onde se descobriu
todo um universo 
do ‘infinitamente 
pequeno’ e todo 
um universo do
‘infinitamente

grande’. 
Hoje estamos 
descobrindo o
universo do 

‘infinitamente 
complexo’ 

porque temos 
um meio de 

 representá-lo, 
de interagir 
com esse 
universo 

justamente 
por causa 

da tecnologia 
intelectual 

que é a 
informática.”

Pierre Lévy
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CuLTuRA PoPuLAR

D
urante os anos de confrontos, 
a folia do Rio de Janeiro não 
parou. No mundo peculiar das 
escolas de samba, aquela fase 
foi denominada “Carnavais de 
Guerra”, com apresentações 

de temas nacionalistas, ideia da Liga da 
Defesa Nacional (LDN), associação criada 
por intelectuais – como Olavo Bilac, poeta 
e imortal da Academia Brasileira de Letras 
–, engajada em questões cívicas e culturais 
do nosso povo. Os desfiles eram organizados 
pela União Geral das Escolas de Samba do 
Brasil (UGESB) – a Liesa só seria fundada em 
1984. A LDN patrocinou, inclusive, o baile 
de Carnaval do Club dos Caiçaras, na Lagoa, 
com lema para o esforço de guerra: “Colabo-
re na luta contra o Eixo mesmo dançando”.

Alguns meses após o término da Se-
gunda Guerra Mundial, a UGESB quis 
homenagear os combatentes brasileiros. A 
LDN, com a colaboração da União Nacional 
dos Estudantes (UNE), foi a responsável 
pela divulgação do desfile das escolas de 
samba de 1946, que ficou conhecido como 
“Carnaval da Vitória”. Já com Eurico Gaspar 
Dutra na presidência da República, e não 
mais o Estado Novo de Getúlio Vargas, a 

RodRIGo hanG CoUtInho*

O ano de 2015 marca o 70º aniversário do triunfo da Força 
Expedicionária Brasileira (FEB) na “Campanha da Itália”, uma 
série de batalhas determinantes para o fim da Segunda Guerra 
Mundial, no dia 8 de maio de 1945. O Brasil uniu-se aos Aliados 
– grupo de países encabeçado por Estados Unidos, União  
Soviética, Inglaterra e França –, que derrotaram as Potências  
do Eixo, formada por Alemanha, Itália e Japão. 

apresentação temática, em um único dia 
(3 de março) deu à Portela seu sexto título 
seguido – em 47, a escola ainda faturaria o 
hepta, recorde absoluto na história da folia. 

A conquista de 1946 teve imensa partici-
pação de Lino Manuel Reis, então carnavales-
co da Portela e criador do enredo “Alvorada 
do Novo Mundo”. Ele foi o grande nome da 
agremiação no período de transição de Paulo 
da Portela – fundador da escola, que acabaria 
afastado por desavenças internas – e Natal, o 
primeiro bicheiro a investir no Carnaval. Para o 
historiador Luiz Antonio Simas, autor do livro 
“Tantas páginas belas: histórias da Portela”, 
uma curiosa passagem da apresentação da 
Majestade do Samba empolgou quem assistia 
ao desfile na Avenida Presidente Vargas.

“A última alegoria da Portela tinha um 
Hitler de joelhos. Interessante é que ele 
não vinha ajoelhado e amarrado diante do 
Brasil, e sim aos pés do Tio Sam (símbolo 
que personifica os EUA). Era um indício da 
ligação do Brasil com os EUA, mostrando 
que os americanos venceram a Segunda 
Guerra. Não houve nenhuma menção à 
bandeira vermelha (União Soviética). O 
pessoal aplaudia, vibrava com essa cena 
do desfile”, explicou Simas. 

As palavras de Simas são ratificadas na 
obra “Carnavais de Guerra – o nacionalismo 
no samba”, da jornalista Dulce Tupy. Ela 
escreveu sobre o caráter ufanista: “Como 
alegoria, (a Portela) apresentou a volta das 
Forças Armadas, os Acordos Ministrais, um 
panteão representando as Nações Unidas e 
as figuras de Hitler, Mussolini e Tio Sam”. 

Um dos maiores nomes da Portela e 
integrante da Velha Guarda, Monarco lembra 
com carinho do carnavalesco Lino Manuel 
Reis. Para Monarco, “Seu Lino”, como o cha-
mava, merecia maior reconhecimento dentro 
da escola de Oswaldo Cruz. 

“Seu Lino era uma pessoa muito digna. 
Foi autor de grandes carnavais, criava os 
enredos, mas foi injustiçado. Na época que 
fizeram o Portelão (sede da agremiação, 
construída em 1972), esqueceram alguns 

baluartes da história da escola, e Seu Lino 
foi um deles. Ele chorou na porta da Portela”, 
garantiu Monarco.”

Entre 1942 e 1945, auge da guerra, 
as escolas fizeram sambas-enredo com 
menções às batalhas, mas de forma alegre. 
Era uma maneira de “ocultar” os horrores 
daqueles anos conturbados. No “Carnaval 
da Vitória” de 46, embora tenha referências 
à Segunda Guerra nas alegorias, não houve 
citações dos combates nos sambas. 

A Portela desfilou com um samba-enredo 
de Boaventura dos Santos, o Ventura, que di-
zia: “O Carnaval da Vitória / É o que a Portela 
revela / Liberdade, progresso, justiça / Que 
realiza o valor de um povo herói / Jamais 
poderei esquecer / Essa data sagrada / Que 
o mundo inteiro lembrará”.

Ventura também fez os sambas de 
1945, com o enredo “Brasil Glorioso”, e o 
de 1947 (este, em parceria com Alvaiade), 
“Honra ao Mérito”, tributo a Santos Dumont, 
pai da aviação brasileira. Diferentemente 
do carnavalesco Lino Manuel Reis, Ventura 
sempre teve seu nome lembrado na Portela 
e foi o líder da primeira formação da Velha 
Guarda. Para o pesquisador e diretor cultural 
da escola, Luis Carlos Magalhães, Ventura é 
referência para os compositores, pelo estilo 
de escrever as letras. 

“Os estudiosos chamam de mainstream, 
a corrente principal, a maneira de fazer 
música que é seguida por todo mundo. A 
Portela tem essa mainstream, em cima dos 
sambas do Ventura e do Chico Santana, na 
minha opinião. A importância musical do 
Ventura é essa, e ele já estava na Portela na 
época da fundação, participou dos primeiros 
desfiles e foi até os anos 1970, pelo menos”, 
assegurou Luis Carlos. 

O “Carnaval da Vitória” foi o primeiro dos 
três desfiles temáticos da história das escolas 
de samba. Em 1965, as agremiações tiveram 
que apresentar algum tipo de homenagem 
pelos 400 anos da cidade do Rio de Janeiro. 
Venceu o Salgueiro, com o enredo “História 
do Carnaval Carioca”, desenvolvido por Fer-
nando Pamplona e Arlindo Rodrigues. Já em 
2000, quando as escolas foram designadas a 
falar sobre os 500 anos do Descobrimento 
do Brasil, a Imperatriz Leopoldinense ga-
nhou a folia com “Quem descobriu o Brasil, 
foi Seu Cabral, no dia 22 de Abril, Dois Meses 
Depois do Carnaval”, trabalho executado 
pela carnavalesca Rosa Magalhães. n

Crítica irreverente 
ao nazismo no 

carnaval de rua, 
em 1941

*jornalista

Ícone da Portela, ventura compôs  
os sambas-enredo de 1945, 46 e 47

CARNAvAl 
DA vItORIA 
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ConTo

O 
menino José Pedro, acocorado, 
olhava fascinado para o colo da 
tia Teté, onde o pombo estrebu-
chava de bico aberto, agônico, 
tentando respirar. Isso não 
era possível porque os dedos 

médio e indicador da senhora magrinha 
e grisalha, enfiados por baixo das asas do 
infeliz, pressionavam firmes os pulmões 
do frágil pássaro. Esse torniquete só seria 
aliviado quando a cabeça do pombo 
tombasse inerme, indicando que ele 
havia morrido. 

Então, Dona Teté, com gestos 
decididos, pegava o falecido e o 
colocava em um alguidar grande, 
de madeira, junto a outros pom-
bos recém-executados. Em seguida, 
Pedrinho entregava-lhe outro pombo, 
agitado, que apanhara em um grande 
balaio de palha de babaçu, cheio de 
pássaros condenados. Ao chegar ao 
último esganado, eles eram sangra-
dos mediante o corte das cabeças, 
seguindo-se o mergulho em um 
panelão de ferro com água fervendo, 
quando as penas seriam arrancadas. 
Dessa forma, sua carne ficaria mais 
tenra e saborosa.

No total, eram cerca de quatro dúzias 
de pombos destinados ao grande almo-
ço do dia seguinte. Eles constituiriam o 
prato “très chic” do regabofe, intitulado 

“Colombes en sarcophage”, a ser servido 
em pequenos sarcófagos medievais de louça 
francesa, trazidos de Paris pelo fazendeiro 
anfitrião. Ele jantara mais de uma vez no 
famoso “La Tour d’Argent”, “três estrelas” 
parisiense, com vista para a catedral de No-
tre Dame. Ali mesmo, ele provara a iguaria, 
regada pelo “gand cru” Romanée Conti, e 
comprara a idéia e o adequado jogo de 
porcelana de Sèvres. 

Era véspera de festa grande na fa-
zenda Vera Cruz, município de Brejo, 

banhado pelo rio Parnaíba. No dia 
seguinte, Dom José, o Bispo de São 
Luis, visitaria a propriedade maior 

do Coronel Sigismundo, podero-
so chefe regional, dono de mais 
seis grandes glebas, em ambas 
as margens, ao longo do rio. 

Educado em internatos na Fran-
ça e na Inglaterra, empreendedor 

nato, o Coronel explorava essas 
ricas terras com eficácia. 

Seus negócios abrangiam 
gado de corte, enviado de trem 
para matadouros no Ceará, 
açúcar e farinha de mandioca, 
produzidos em engenhos a va-
por, importados da Inglaterra, 
a melhor cachaça da região, 
destilada em reluzentes alambi-
ques de cobre, cera de carnaú-
ba, óleos tropicais, castanhas, 
madeira de lei, pescaria farta 
nas lagoas de vazante, etc...

Sua base operacional era a 

famosa “Casa Ingleza”, em Parnaíba. Através 
dela, enviava seus produtos para Plymouth, 
em navios regulares da centenária Booth Line, 
que cobria o império britânico, ou melhor, o 
mundo todo. De lá, recebia o que era mais 
útil e moderno, incluindo até vistosos ternos 
de linho egípcio e vestidos de renda preta, 
com anquinhas,  escolhidos em catálogos das 
melhores lojas da Oxford Street, em Londres, e 
de outras empresas da Inglaterra e da França. 

Esse comércio era transferido dos navios 
fundeados no porto, em frente à cidade, para 
barcaças que o transportavam rio acima, jun-
to com sal, gasolina importada, em latas de 
vinte litros, e outros produtos industrializados 
necessários para a região. Eram elas que su-
biam e desciam regularmente o rio Parnaíba, 
puxadas por rebocadores, a vapor, da firma 
da família alemã Schlupmann, ali sediada. 

Tal esquema sempre funcionara bem, 
mesmo durante a II Guerra. Ele era fruto 
de um acordo tácito, com a benção da Ca-
pitania dos Portos, entre a terceira geração 
dos descendentes de ingleses e alemães, 
moradores da pequena e laboriosa cidade. 
Afinal de contas, essa navegação era vital 
para toda a bacia do rio.

O bispo, acompanhado do vigário do 
Brejo, vinha fazer a “desobriga”, isto é, a visita 
anual aos principais aglomerados de fiéis 
da região. Na ocasião, haveria casamentos, 
batismos, crismas, confissões, novenas e 
procissões. A casa grande acenderia sua ilu-
minação a gás de carbureto, igual à londrina 
do fim do século XIX, em dois dias de muita 
festa, com queima de fogos. A fazenda Vera 

Cruz, seguramente, era uma dessas sedes, 
com centenas de “agregados”, moradores 
com o beneplácito do Coronel para ocupar 
suas terras, mediante um contrato informal.  

Por esse instrumento medieval, os agre-
gados, quase cem por cento negros analfa-
betos, descendentes de escravos alforriados 
antes da Lei Áurea, se obrigavam a ceder ao 
senhorio metade da sua produção nas áreas 
autorizadas a ocuparem. Além disso, deve-
riam fazer suas compras na loja do patrão, 
no pátio central da fazenda. Ali não corria 
dinheiro, mas sim vales a serem descontados 
nessas transações.

Também trabalhavam, de graça, nas 
principais atividades das fazendas: o trato 
do gado, o plantio e coleta dos roçados, as 
“farinhadas” de mandioca, a produção de 
açúcar de rapadura e refinado, a cachaça 
dos alambiques e barris de madeira de 
lei. Além disso, os homens deveriam estar 
prontos a defender o patrão e sua família, 
e também as propriedades, em caso de 
invasão, ou atritos com vizinhos.

As mulheres trabalhavam na casa gran-
de, onde aprendiam vários ofícios, desde 
jovens. Assim, a “casa dos brancos” contava 
com um grande número delas nos serviços 
de copa e cozinha, arrumação e limpeza, 
lavagem de roupas, cuidados com crianças 
e velhos, e outras necessidades cotidianas.

As mais belas ou afoitas deitavam-se 
com os patrões, gerando bastardos, que 
viviam em um limbo de relações afetivas 
e de acesso ao núcleo do poder senhorial. 
Muitas vezes, alguns desses “sobrinhos”, ou 

“sobrinhas”, caíam nas graças dos senhores e 
eram mandados estudar na cidade próxima, 
ou até na capital. Não raro, voltavam para 
a fazenda e se casavam dentro da própria 
família dos patrões. 

Em tal ambiente, a grande curiosidade 
de Pedrinho o fazia envolver-se com outros 
preparatórios para o almoço do bispo. Isso 
incluía assistir, na véspera e na madrugada 
do grande dia, à morte, por sangramento, 
de um leitão, de uma vaca e de duas porcas 
já incapazes de reproduzir.  O leitão seria 
empalado e assado inteiro, girando na brasa, 
na horizontal. A vaca teria a carne cortada 
para mesa e churrasco. Por fim, as porcas 
seriam divididas em pequenos pedaços, 
destinados às linguiças e colocados em 
barris de salmoura, fortemente temperada, 
para manipulação por mulheres comandadas 
pela incansável tia Teté. 

Elas se colocavam à volta de uma mesa 
grande de madeira, sobre a qual havia 
seções de tripa limpa e seca, de diferentes 
comprimentos. As mulheres apanhavam os 
pedaços na barrica de salmoura e enchiam 
as tripas com carne da porca, empurrando-a 
com varetas de pau redondo. Nessa ativida-
de, formavam-se bolhas de ar nas linguiças, 
com risco de estragá-las.

Era aí que entrava Pedrinho, ajudando 
a Teté a localizar as bolhas e, meticulosa-
mente, furá-las com um palito bem fino. 
Enquanto isso, as mulheres falavam e riam, 
sem parar, sobre as fofocas da semana, prin-
cipalmente quando Dona Teté se afastava. 
Então, a conversa recaía sobre os homens 
delas e das outras. A coisa ficava pesada.

O menino não entendia direito o que 
era dito, mas repetia algumas palavras delas, 
como um papagaio. Um desses ditos, que ele 
mais gostava e repetia, provocado por elas, 
era o apelido de “Bode Sacudo”, dado a um 
dos homens da fazenda mais desejados e 
comentados na conversa. De repente, fazendo 
cara de safado, Zé Pedro falava várias vezes:

– Bode Sacudo! Bode Sacudo! Bode 
Sacudo!....

Isso levava a mulherada ao delírio. O 
barulho era tanto que a Teté vinha correndo 
para acabar com aquela bagunça. 

Aos poucos, Pedrinho ia perdendo a 
inocência.

CARNEs EtC...  
Artista: Thomas Yepes (1600 – 1674)

O importante da vida é viver.
De preferência, de bom humor.

Lan 
 Cartunista, 90 anos

doMInGos Castello BRanCo*

Artista: Pieter Claesz (1590 – 1661)
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A lguns anos depois, os moleques esta-
vam brincando debaixo de uma enorme 
mangueira. Eles haviam mergulhado no 

remanso do riacho próximo, durante bastante 
tempo, na manhã quente do verão maranhen-
se sem chuva. Ali era mais fundo e existia 
um arremedo de cais de madeira, de onde 
pulavam na água límpida e quase parada, 
deixando ver o fundo de areia. Aquela parte 
da fazenda era distante da sede e coberta por 
um mato meio fechado.

O grupo somava pouco mais de meia 
dúzia de meninos negros e mulatos, na 
faixa de oito a doze anos. José Pedro, neto 
do coronel, era o líder natural deles e quem 
avalizava a liberdade para muitas estripolias. 
De costume, eles se reuniam em frente à 
“casa dos brancos”, no início da manhã, e 
dali saíam quando Zé Pedro chegava. Todos 
sem camisa e descalços, andavam a esmo, 
em incansáveis explorações do verdadeiro 
paraíso onde viviam, sem se dar conta disso.

Naquele dia, a brincadeira do momen-
to era espremer uma fêmea de lagarto 
teiú, prenha, para forçá-la a botar os ovos. 
A bicha estava bem inchada e amarrada 
ao longo de uma vara com embira de 
tucum, tolhendo-lhe os movimentos. Um 
dos meninos maiores a  pressionava sobre 
uma folha de bananeira, enquanto outros 
espremiam-lhe a barriga até os ovinhos 
amarelados começarem a sair do ventre, 
sob aplausos do grupo excitado.  

De repente, eles foram distraídos pela 
aproximação de dois caboclos, carregando 
nos ombros um caixão mortuário azul, 
de tamanho médio. Os homens vinham 
apressados e procuraram a sombra da 
mangueira para arriar o caixão, delica-
damente, em um pequeno monturo de 
terra firme. A molecada rodeou em volta, 
olhando bestificados, em silêncio.

Os homens foram até o riacho se refrescar 
e beber água. O mais velho, ao ver Zé Pedro, 
tirou o chapéu respeitosamente, segurando-o 
com as duas mãos e, muito abalado, dirigiu-se 
a ele, com lágrimas nos olhos:       

– Meu sinhozinho, foi uma coisa muito 
ruim.... muito triste... É a Dasdô... Ela morreu 
de um febrão danado de forte. Nóis tamo 
levando ela pra capelinha; a famia tá indo 
pela estrada; o caixão tá muito pesado e nóis 
cortamo o caminho...

Dizendo isto, o homem tirou a tampa 
do caixão. Maria das Dores apareceu linda 
para Zé Pedro. Ela usava um vestido de 
chita creme, com uma fita azul na cabeça, 

combinando com a cor do caixão. A palidez 
fora disfarçada com um pó rosa no rosto e 
nas mãos cruzadas, segurando um pequeno 
terço sobre o ventre. Os olhos semicerrados 
deixavam entrever as pupilas negras, e lhe 
davam um ar incomum de serenidade.

Dasdô e Zé Pedro tinham brincado muito, 
inseparáveis, quando a mãe dela, a Jacira, 
passara alguns meses na “casa dos brancos”, 
no serviço de copeira/arrumadeira. Depois 

ela sumira, mas não saíra dos pensamentos 
de pré-adolescente dele. Agora, Zé Pedro a 
via deitada ali, naquele caixão, em uma imo-
bilidade incompreensível, que seria eterna. O 
nó na garganta dele se desfez em um choro 
convulsivo. Raimundo, o homem mais velho, 
tio de Dasdô, abraçou paternalmente o menino 
“sinhozinho”, e ambos ficaram assim, chorando 
juntos, cercados pelos silenciosos companhei-
ros dele, alguns também às lágrimas. 

Quando Raimundo pegou a tampa do 
caixão, Zé Pedro fez um sinal para ele es-
perar. Em seguida, curvou-se sobre Dasdô e 
deu-lhe um beijo carinhoso na testa, sentin-
do nos lábios a frieza da morte em sua pele.

  
----------------------------------------------------------      

E ra semana de Natal no Colégio Militar 
do Rio de Janeiro. Algumas dezenas de 
alunos do internato não tinham para 

sorvete com passas. Inexistia televisão. Nem 
mesmo rádio. O corneteiro tocaria “silêncio” 
às 21:30 e todos iriam dormir.  

Eles passavam os dias entre a biblioteca 
e o salão de recreio, com ping-pong, totó, 
xadrez, damas e gamão. Havia, também, o 
grande pátio interno coberto onde jogavam 
“pedrinha”, um arremedo de futebol, com 
uma pedra achatada no lugar da bola, 
deslizando no piso de cimento. Ótimo para 
destruir as botinas.

Cedo, na manhã da antevéspera do Na-
tal, ouviu-se um grande alarido de gritos de 
aves, grunhidos de porcos e latidos de cães, 
entrecortado por vozes altas, no terreno ao 
lado do pátio interno, no sopé do morro da 
Babilônia. O pátio era separado desse terreno 
por um muro alto, com um grande portão 
de ferro, vedando a visão do que se passava 
ali. Sempre fechado, era um dos acessos à 
grande cozinha dos alunos.

O jogo de “pedrinha” parou na hora e 
os internos correram para o portão, tentan-
do ver o que ocorria do outro lado, pelas  

onde ir, ou condições financeiras 
de viajar. O aluno José Pedro não 
conseguira passagem de avião 
na única companhia que voava 
para a cidade onde moravam 
seus pais. Só depois do Ano 
Novo. Ficariam bestando por 
ali mesmo. Na noite de Natal, 
haveria uma melhora no rancho, 
incluindo frango e sobremesa de 

apavorados, fugindo de meia dúzia de re-
crutas e alguns cachorros, latindo sem parar. 
Dois leitões grandes também participavam 
da confusão.

Quando uma das aves era apanhada, 
um recruta a segurava pela cabeça e pelos 
pés e, apesar do esperneio e de protestos 
desesperados, a levava para o sacrifício, em 
uma quase coreografia. Isso se passava num 
grande estrado onde estavam dois açouguei-
ros, de avental, junto a uma mesa com cepos 
de madeira fixados. O pescoço da ave era 
colocado num dos cepos, bem esticado, e o 
cutelo do açougueiro o guilhotinava sem dó.

O sangue esguichava para todo lado. O 
recruta jogava a cabeça da infeliz em um balde 
próximo e o corpo era arremessado longe, para 
o meio do terreno. Mesmo sem cabeça, ela 
ainda corria desorientada, por alguns metros, 
até cair agonizante no terreno, estertorando até 
morrer. Dali, seguia para um caldeirão fervente 
onde seria depenada, estripada, temperada e 
encaminhada ao fogão, na cozinha.

Havia, ainda, um caldeirão menor, sob 
controle de um sargento, para os perus 
dos generais da área do Rio de Janeiro. 
Devidamente preparados, eram colocados 
em cestas de vime, com enfeites de Natal, e 
entregues nos domicílios, em uma viatura.  

frestas que havia nele. Era uma 
visão inesquecível para eles e 
também para o adolescente Zé 
Pedro, apesar de sua vivência 
da infância na fazenda. No 
cenário, comandado por um 
tenente da Intendência, uma 
grande quantidade de perus, 
galos, frangos e galinhas cor-
riam de um lado para o outro, 

O ritmo e o barulho do massacre foram 
crescendo, em uma sinistra sarabanda. A 
quantidade de sangue espalhado aumenta-
va. O clímax foi atingido quando tentaram 
sangrar os leitões. Os recrutas, criados em 
cidade, não sabiam o que fazer. Só um deles 
tinha alguma experiência do que ocorria. 
Os açougueiros estavam muito ocupados 
na degola das aves. 

Por inexistir uma marreta, o primeiro 
leitão não levou uma pancada na cabeça 
para desacordá-lo. Apavorado e mal peado, 
conseguiu escapar quando tentaram sangrá
-lo com uma faca pouco amolada, que cortou 
superficialmente sua garganta. Acompanhado 
pelo outro leitão, ambos corriam sem rumo, 
desvairados e aos gritos, acuados pelos ca-
chorros e recrutas. Depois de muito esforço, 
foram imobilizados e mortos com um tiro no 
meio da testa, disparado pela pistola do oficial 
de serviço, chamado para ajudar. 

A reação inicial dos alunos ao espetá-
culo inesperado foi de grande interesse. 
Entretanto, a coisa atingiu tal nível de 
violência que alguns dos rapazes se sen-
tiram enjoados. Um deles vomitou e outro 
desmaiou, provocando uma correria para 
levá-lo à enfermaria. Um dos recrutas que 
caçavam as vítimas, coberto de sangue, 
também passou mal e foi substituído.

A carnificina durou boa parte da manhã 
e se encerrou com uma limpeza geral do 
terreno. Porém, a visão desse fato perdurou 
na memória de quem o assistiu, José Pedro, 
inclusive.

-----------------------------------------------------------

O primeiro dia de janeiro amanheceu 
quente e abafado no Arsenal de Mari-
nha do Rio de Janeiro. O tenente José 

Pedro foi acordado, bem cedo, pelo cabo 
Soares, do quarto de serviço de 4h às 8h, no 
CT Belém, atracado no Cais Norte, por dentro 
de uma fila de quatro contratorpedeiros da 
mesma classe. O céu, sem nuvens, anteci-
pava mais um dia de calor infernal a bordo 
do navio sem ar condicionado.

O oficial vestiu-se, já alagado de suor, 
colocou o cinturão, com a pistola de serviço, 
tomou um copo de jacuba gelada na copa da 
praça d’armas e saiu para o convés principal. 
Respirou fundo o ar ainda fresco, andou até 
o portaló e desceu para o cais pela prancha, 
acompanhado pelo contramestre, com uma 

relação das “compras”. 
O “fornecedor” já as colocara no piso 

de concreto, de madrugada. Estavam dis-
tribuídas em quatro grupos semelhantes, 
destinados aos navios da fila. Era bastante 
coisa, para vários dias, pois atenderia ao 
fim de semana, colado à passagem de ano. 
O tenente conferiu o constante na relação, 
que incluía frutas, verduras, latas de diversos 
alimentos, pacotes de macarrão, mantas de 
carne seca, sacos de arroz, feijão, farinhas 
etc... Ele fazia isso sem a companhia dos 
oficiais de serviço dos outros navios, que 
ainda não haviam aparecido.    

Súbito, surgiu no cais um jipão, com uma 
escolta mista de fuzileiros navais brasileiros 
e  ingleses, em comboio com um caminhão 
de carroceria aberta, aparentemente vazia. 
As viaturas passaram por José Pedro e para-
ram em frente à prancha de um transporte 
de tropa inglês, atracado ao cais, pela popa 
dos CTs. Esse navio, vindo da Austrália, 
pelo Estreito de Magalhães, com destino 
a Plymouth, aportara no Rio para passar a 
entrada do Ano Novo.

José Pedro observou, surpreso, os 
homens da escolta subirem na carroceria 
do caminhão e começarem a retirar de lá 
marinheiros bêbados, semi-inconscientes, 
que eram colocados no chão, em frente ao 
navio. Alguns tripulantes desceram de bordo 
para levá-los prancha acima. Contudo, eles 
reagiram e começou uma violenta briga, só 
interrompida com a intervenção de um ofi-
cial inglês. Os bêbados, em grande número, 
voltaram a ressonar no piso do cais.

Depois de muita discussão, o tenente 
fuzileiro naval, comandante da escolta, e o 
oficial inglês, vendo José Pedro a observá-los, 
vieram até ele, no cais. Haviam concluído que 
a melhor solução para embarcar os bêbados 
seria colocá-los em uma rede e içá-los para 
bordo, por um guindaste próximo. O proble-
ma era encontrar o operador do guindaste. 
José Pedro os orientou a falar com o oficial 
de serviço no portão do Arsenal. O tenente 
fuzileiro foi até lá e retornou com um guindas-
teiro, o Jorjão, baiano escuro, muito falante.

Uma rede bem forte foi estendida no 
chão, ao lado dos ressonantes ingleses. 
Seu recolhimento passou a ser feito em 
grupos de quatro homens de cada vez, 
para não machucá-los. Jorjão, achando 
tudo muito divertido, operou o guindaste 
com maestria, depositando suavemente 
cada lingada humana no convés do navio. 
Os bretões gritavam de medo ao se verem
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ar, e eram festivamente recebidos a bordo, 
com grande alarido da tripulação.      

O tenente José Pedro aguardou até o últi-
mo marinheiro inglês ser devolvido ao navio, 
em segurança. Despediu-se dos oficiais en-
volvidos na faina, que vieram lhe agradecer 
o apoio, e desceu para sua praça d’armas, 
a fim de tomar o café da manhã. Porém, o 
dia inusitado estava apenas começando. Em 
poucos minutos, o taifeiro avisou-lhe que o 
cozinheiro queria falar com ele.

Terminado o café, o cozinheiro entrou, 
trazendo um grande pedaço de carne em 
uma bandeja, e deu a má notícia:

– Tenente, essa carne está estragada. 
Eu tentei encontrar um pedaço melhor, mas 
tá tudo ruim...Eu não posso preparar uma 
coisa dessas pra servir pro pessoal... É bom 
o senhor dar uma olhada na frigorífica. 

Zé Pedro, com um aperto no estômago, 
foi ao camarote apanhar a japona mofada e 
desceu três conveses com o cozinheiro e um 
ajudante. O calor estava abafado e úmido 
na antecâmara, quando a porta da frigorífica 
foi aberta. Imediatamente, o ambiente foi 
invadido por um cheiro forte e nauseabundo 
de amônia. A luz de dentro foi acesa quando 
eles entraram na câmara fria, com tempera-
tura um pouco acima de zero graus. 

O quadro que se apresentou ao jovem 
tenente era repugnante. Ele jamais havia 
entrado num ambiente como aquele. Pelo 
menos, uns dez coxões de boi estavam pen-
durados, aos pares, até o fundo do pequeno 
compartimento. A coloração das carnes era 
cinzenta, meio esverdeada, com laivos de 
sangue e cabeças de ossos expostas. O 
cozinheiro cutucava com o dedo nas partes 
mais escuras dos coxões, ressaltando os que 
já estavam apodrecendo. Em prateleiras late-
rais, jaziam muitos frangos e alguns quartos 
e cabeças de porco, em boas condições, 
segundo o cozinheiro.

O tenente José Pedro apressou-se a sair 
daquele ambiente, por não aguentar mais sua 
visão e mau cheiro. Subiu as escadas, ofe-
gante, até a praça d’armas e foi ao camarote,  
pendurar a japona fedorenta no banheiro e  
lavar as mãos e o rosto. Em seguida, mandou 
o cozinheiro a um dos navios ao lado pedir 
emprestada carne para abastecer seu rancho 
até o fim dos feriados. Era pouca coisa, porque 
o grupo de serviço, revezando-se diariamente 
a bordo, somava cerca de vinte homens.

A preocupação seguinte de Zé Pedro foi 
o que fazer com aquela montanha de carne 
estragada. Sua decisão de refugá-la teria 

de ser bem fundamentada, pois o imediato 
não era de brincadeira, e só voltaria para 
bordo dentro de quatro dias. Pressionado 
pelo problema, o  tenente lembrou-se de que 
havia “médico de serviço”, a bordo de um 
dos navios da fila. Sem titubear, enviou um 
sargento enfermeiro para pedir a presença 
dele a bordo do CT Belém.

O médico, 1º Ten (Md) Juarez, recém
-admitido na Marinha, logo apareceu, meio 
assustado. José Pedro explicou a ele o 
problema e pediu-lhe para inspecionar a 

frigorífica e emitir um laudo sobre as con-
dições da carne para consumo, em papel 
timbrado de receituário, devidamente assi-
nado. O Dr. Juarez desceu até a frigorífica, 
acompanhado pelo cozinheiro.

Pouco depois, o médico retornou à 
praça d’armas, em condições deploráveis, 
amparado pelo cozinheiro e o contramestre. 
Supostamente acostumado a encarar a mor-
te, ele não resistira a alguns minutos dentro 
daquela abominável frigorífica. Ficou tonto, 
vomitou o café da manhã e de lá saiu quase 

desmaiado. José Pedro o fez deitar em um 
sofá por algum tempo, até se recuperar. O 
taifeiro serviu-lhe um café forte.  

Juarez melhorou aos poucos e passou 
a escrever um pequeno relatório, opinando 
pela condenação de toda a carne na frigorífi-
ca, mesmo a considerada boa pelo cozinhei-
ro.  Seria essencial desinfetar, rigorosamente, 
o compartimento, prevenindo qualquer con-
tágio prejudicial à saúde dos usuários. Sendo 
os navios de projeto americano, basicamente 
para clima temperado, recomendou aumen-
tar a potência do sistema de refrigeração, 
para baixar mais a temperatura da frigorífica 
a plena carga, no calor tropical do Brasil. 
Condenou, ainda, a prática do abastecimento 
de carne em coxões congelados, sugerindo 
fazê-lo em cortes menores, em caixas, como 
começava a ser implantado no comércio, 
com o advento dos supermercados.

José Pedro gostou muito do texto do 
médico, valorizado por sua especialidade 
ser infectologia. Conversaram ainda algum 
tempo e ele, agradecido, acompanhou o 
Dr. Juarez até o portaló, dentro da melhor 
tradição naval. Em seguida, voltou à praça 
d’armas e tentou ler o jornal recém-rece-
bido. Não adiantou. Foi interrompido pelo 
contramestre, pedindo sua presença no 
convés, logo que possível.

O sargento o levou até a proa e mostrou-
lhe o motivo de suas preocupações. Tratava-
se de uma miniatura de jangada, de bom 
tamanho, com uma imagem grande e bela 
de Iemanjá, ornada de flores, e cercada de 
oferendas, velas, pratos com farofa e comida, 
faixas de cetim etc... A forte maré de lua cheia 
trouxera essa surpresa de alguma praia, onde 
fora lançada ao mar, por não poucos devotos, 
nas celebrações do Ano Novo. O problema 
era que a jangada havia se metido entre o 
CT “Belém” e o cais, pela força da correnteza 
da maré de sizígias, embarafustando-se, “a 
ficar”, na amarração da proa do navio, entre 
cabos grossos e defensas.

José Pedro estava pensando no que fazer 
com ela quando o cozinheiro-chefe, sargento 
Anastácio apareceu no convés e, vendo a figu-
ra de Iemanjá na jangada, caiu de joelhos e se 
persignou várias vezes, orando para seu orixá. 
Esse fato foi decisivo para o oficial resolver 
tirar a jangada dali, de qualquer maneira e 
nas melhores condições possíveis, e levá-la 
para o canal, onde seguiria seu caminho e 
destino, em homenagem à deusa das águas. 

O sargento de convés (MR) Nicomedes 
recebeu essa tarefa, sendo autorizado a 

escolher os homens que precisasse, dentre 
os que estavam a bordo. A faina de de-
sembaraçar a jangada intacta durou cerca 
de duas horas. Ela terminou com o barco 
de Iemanjá rebocado pela chalana a remo, 
para o meio do canal, a uns cem metros do 
cais, com a correnteza de maré enchente 
empurrando para dentro da baía.  Novos 
problemas não surgiram no restante daquele 
dia tumultuado. Finalmente, o tenente José 
Pedro conseguiu ler seu jornal 

O imediato aprovou o relatório, bem 
fundamentado, do Dr. Juarez e elogiou José 
Pedro pela iniciativa. Em seguida, chamou 
o intendente, CT(IM) Leblon, responsável 
pelo abastecimento de bordo. Esse oficial 
já havia se manifestado, mais de uma vez, 
inclusive por escrito, contra o antiquado uso 
de coxões congelados, por considerá-los 
anti-higiênicos, de difícil manipulação e com 
grandes perdas no aproveitamento da carne. 
Como consequência de tais fatos, o assunto 
foi levado ao Comando do Esquadrão e 
instâncias superiores, gerando instruções 
para eliminar ou reduzir o uso de coxões no 
abastecimento dos navios, em geral.

O aspecto mais condenável dessa prática 
era a necessidade de descongelar o coxão 
com antecedência. Para tanto, ele era pendu-
rado em uma talha, ao ar livre, onde ficava 
horas balançando e pingando sangue no 
piso do convés. O resultado era uma grande 
sujeira e  o risco de escorregões perigosos, 
com o jogo do navio, apesar da areia jogada 
no convés próximo, tentando minorar as 
consequências. 

Havia urgência em resolver o problema 
porque o CT “Belém” deveria participar de 
exercícios dentro de duas semanas. A carne 
estragada foi logo retirada. A frigorífica so-
freu uma completa desinfecção e ganhou 
pintura nova. O sistema de refrigeração foi 
revisado, recebendo uma recarga de gás. 
Em uma semana, a frigorífica foi reabaste-
cida a plena carga, com carne em caixas, 
conforme sugerido. Também, vieram uns 
poucos coxões, por teimosia do cozinhei-
ro-chefe Anastácio, que tinha o hábito de 
benzê-los antes de levá-los para o corte 
na cozinha. A temperatura da frigorífica 
sustentou-se bem abaixo de zero. 

O contratorpedeiro“Belém”avançava 
devagar, em mar calmo, naquela madrugada 
quente e úmida.  Uma brisa fraca entrava 
pela bochecha de bombordo, com ondas 
mortas, fazendo o navio balançar pregui-
çosamente. O tenente José Pedro dormia 

no camarote mais a ré, todo suado, onde a 
brisa não chegava, apesar da vigia aberta 
para o convés. Súbito, ele foi acordado 
por pancadas surdas e fortes na antepara 
externa, ritmadas pelo balanço do navio. 
Esperou um pouco, mas elas continuaram. 
Aborrecido com aquilo, ele se levantou, 
vestiu-se e caminhou pelo corredor até a 
porta de acesso ao convés. 

Ao penetrar na escuridão do lado de fora, 
Zé Pedro sentiu-se em um ambiente onírico,  
envolvido por uma estranha luminescência 
vinda de um canto do convés. Caminhou 
para lá e vislumbrou um enorme coxão 
de boi pendurado, balançando muito e se 
chocando, ritmadamente, contra a estrutura 
do navio. Logo, a intensidade do fenômeno 
luminoso aumentou, com chispas brancas e 
esverdeadas percorrendo os conveses, subin-
do e descendo pelos mastros e chaminés, em 
uma sarabanda de ritmo macabro.  

O tenente, assustado, permaneceu imóvel 
no convés por mais algum tempo, procurando 
racionalizar os fatos, atribuindo-os aos “fo-
gos de Santelmo”, objeto de narrativas dos 
navegadores portugueses desde a epopéia 
dos “Descobrimentos”(1). De repente, aquela 
grandiosa encenação começou a diminuir, 
até extinguir-se em silêncio, quando então o 
oficial, ainda meio hipnotizado, voltou para 
o camarote. 

Ao acordar no dia seguinte, José Pedro 
voltou ao convés e constatou o desapareci-
mento do coxão. Perguntado, o cozinheiro-
chefe Sebastião negou ter colocado, na 
véspera, alguma carne para descongelar. O 
tenente guardou o assunto para si.

----------------------------------------------------------

O transporte de tropas NTrT Ipanema, 
comandado por José Pedro, integrava 
uma Força-Tarefa Anfíbia, com quase 

quatrocentos fuzileiros navais a bordo. A 
operação, na costa sul do Espírito Santo, já 
fora encerrada e os navios se preparavam 
para regressar ao Rio de Janeiro. Seria uma 
travessia em torno de vinte horas, a doze 
nós de velocidade. Suspendendo ao por do 
sol, deveriam entrar na Guanabara na tarde 
do dia seguinte. 

O planejamento previra o Ipanema 
receber cerca de duzentos FNs. Contudo, 
fora necessário dobrar esse número a bordo

Artista: Rembrandt (1606 – 1669)
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navio, observando as partes dos costados 
sujas pelas fezes lançadas ao mar, na hora 
do desespero, na noite da véspera. Seguiu-
se o arriar de um lanchão com uma bomba 
d’água motorizada,  bem potente. Acoplada 
a ela, havia uma longa mangueira de incên-
dio com esguicho de jato sólido e de borrifo. 

A limpeza do costado do navio foi inicia-
da logo em seguida, com o forte jato d’água 
orientado pelo mestre na outra lancha. O 
encarregado do convés retornou ao navio 
para coordenar a instalação de várias pran-
chas, para fazer a limpeza fina nas partes dos 
costados atacadas pelo jato da bomba. Dois 
homens, em cada prancha, trabalharam com 
baldes de água doce, raspadeiras, escovas 
e muito sabão. Esse esforço em diversas 
frentes, além da lavagem caprichada dos 
conveses, fez com que o valoroso “Ipanema” 
ficasse limpo, como há tempos não se via.

A aproximação da Base Naval foi feita 
com a grande letra “E” na chaminé, brilhan-
do ao sol, com o retoque na pintura feito 
minutos antes.(3). A tripulação, em “postos 
de suspender”, usava uniforme branco e os 
fuzileiros navais, em formatura nos conveses, 
ostentavam os impecáveis uniformes de 
campanha, graças à sensacional “virada” da 
lavanderia de bordo. A manobra de atracação 
foi ao som do “Cisne Branco”. O desembarque 
da tropa ocorreu logo depois, cantando o “Na 
Vanguarda”, hino dos fuzileiros navais. 

Com tudo resolvido, o Comandante José 
Pedro dirigiu-se à tripulação do NTrT “Ipane-
ma”, no sistema de som de bordo, elogiando 
seus homens pelo empenho na vigorosa so-
lução da inesperada e estranha experiência 
vivenciada por todos. Em seguida, o imediato 
avisou que o comandante autorizara três dias 
de licença, para merecido descanso de todos. 
José Pedro, inclusive.

-----------------------------------------------------------  

g RANJA ITAIPU                  
xxxxxx, x/x/19xx

Ao: Sr. CMG José Pedro xxx – CEM 
do Comando do xxxDistrito Naval.

Referência: Relatório da visita realizada 
pela Inspetoria da Marinha, em x/x/19xx.                         

Transmito a V.Sa. as informações  com-
plementares referentes ao Patrimônio desta 
OM, conforme citado no Relatório acima:

– Anexo A – Bens imóveis – já informado.

do porque o NTrT Flamengo, parceiro na 
operação, sofrera avaria na máquina, cujo 
reparo dependia de sobressalentes a virem 
do Rio, por terra. Em razão disso, e do fato 
de a tropa ter estado acampada por mais de 
uma semana, decidira-se trazê-la para casa 
logo, toda de uma vez. Assim, seria neces-
sário relevar o desconforto da superlotação 
no único navio-transporte disponível, na 
travessia de uma noite, com boa parte do 
pessoal nos conveses a céu aberto.

Havia, também, a questão do rancho. A 
cozinha, mesmo avisada de repente, daria 
conta de preparar a comida necessária. 
Quanto ao serviço, os fuzileiros traziam 
a palamenta individual de campanha, in-
cluindo prato, caneca, faca e garfo. Bastaria 
dobrar os mantimentos a cozinhar, fazer fila 
de bandejas nos panelões e tudo estaria 
resolvido. Quanto ao que servir, além do 
arroz com feijão e jacuba de groselha, o 
intendente sugeriu ao imediato servir uma 
rabada, guardada na frigorífica havia algum 
tempo. Era um prato que todo mundo iria 
gostar.  E assim foi feito. Não sobrou nada 
da rabada, exceto os ossos.

A tropa comeu até se fartar e, cansados, 
os homens foram para os alojamentos. 
Aqueles que não tinham beliche destinado 
arrumaram seus sacos de dormir pelos con-
veses. Em pouco tempo, com o suave balanço 
do navio, a maior parte estava ressonando 
alto. Foi quando o diabo se soltou. A coisa 
começou devagar, com uma procura anormal 
dos banheiros. Em pouco tempo, o efeito da 
rabada estragada gerava filas impacientes, 
cheias de urgências, Rápido, a situação evo-
luiu para um descontrole total. Todo mundo 
queria se “aliviar” ao mesmo tempo.

Uma situação dessas obrigava a soluções 
inesperadas. Como os sintomas exigiam 
resultados imediatos, muitas vítimas “fa-
ziam” nos capacetes, ali mesmo. Às vezes, o 
recipiente era usado por vários necessitados, 
enquanto passava de mão em mão, em dire-
ção à borda do navio. Em lá chegando, com 
o “vasilhame” cheio até a boca, o conteúdo 
era arremessado ao mar, o mais longe pos-
sível. Como não se conseguia coordenar os 
arremessos com o balanço do navio, muitas 
vezes o material lançado escorria pelo costa-
do do transporte de tropas, deixando ali uma 
larga faixa marrom esverdeada. 

Os oficiais tinham comido na praça 
d’armas, onde o prato principal fora frango, 
com a opção de rabada. O mesmo ocorrera 
com a tripulação de bordo, na coberta de 

rancho, pouco atingida pela quase tragédia. 
Assim, foi mantida a capacidade operativa do 
navio, e era possível enfrentar o problema, 
atendendo às necessidades dos homens 
adoentados. Uma das primeiras medidas 
foi conectar mangueiras finas à rede de 
incêndio. Dessa forma, foi possível, com 
jatos d’água e escovões, manter os pisos dos 
conveses mais ou menos limpos da grande 
quantidade de dejetos produzidos, quase 

sem controle, pelo “alívio” do pessoal.
Os médicos, um do navio e o outro da 

tropa, e os enfermeiros, passaram a noite 
acordados no atendimento ao pessoal. Não 
havia medicação suficiente para aliviar os 
mais sofridos. A enfermaria, com seis leitos, 
ficou ocupada o tempo todo, e foram usados 
alguns camarotes de oficiais, vazios, para 
atender às necessidades. 

A desidratação era uma das maiores 
preocupações. Havia pouco soro fisiológico 
a bordo. Felizmente, isso foi complementa-
do por bastante água de cocos comprados, 
em grande quantidade e por preço irrisório, 
de moradores da praia onde ocorrera o  

exercício de desembarque anfíbio. Fora uma 
verdadeira premonição do intendente de 
bordo, muito elogiado por isso. 

O dia amanheceu com o navio na altura 
de Cabo Frio, navegando firme para o Rio de 
Janeiro, porém em estado deplorável. O co-
mandante José Pedro tomou café da manhã, 
na câmara, bem cedo, com o comandante 
da tropa, o imediato do navio e o subco-
mandante dos FNs, além dos dois médicos. 

Nessa oportunidade, foi feita uma avaliação 
do estado do pessoal, concluindo-se que os 
efeitos da rabada já estavam sob controle. 

Os comandantes decidiram, também, 
tentar chegar ao Rio com os homens e o 
navio  nas melhores condições possíveis. Daí, 
haveria um esforço especial no atendimento 
ao pessoal atingido, incluindo uma dieta no 
seu almoço. Além disso, seriam liberados 
leitos provisórios nos alojamentos para os 
mais necessitados passarem o dia.  

Cedo, os conveses apresentavam uma 
cena triste. Dezenas de homens dormiam 
deitados no piso, com roupas sujas, exalando 
um terrível mau-cheiro. Eram acordados com 

cuidado e, ali mesmo, recebiam canecas de 
café e bolachas para restaurar as forças. Aos 
poucos, organizaram-se filas para tomar banho 
e foi autorizado o empréstimo voluntário de 
uniformes de marinheiros para eles. As roupas 
sujas foram recolhidas e levadas para a grande 
lavanderia de bordo. A rotina do café da ma-
nhã foi cumprida, com mesas separadas para 
os homens em recuperação.  Houve, ainda, 
uma faxina geral nos alojamentos, banheiros 

e corredores, “cobertas abaixo”, para eliminar 
qualquer sujeira decorrente do problema 
da noite anterior. Com isso o mau cheiro 
foi eliminado. 

O NTrT “Ipanema” cruzou a barra da 
Guanabara pouco depois do almoço. Con-
trariando a rotina de navegar direto para a 
Base Naval do Rio de Janeiro, ele guinou 
para boreste em direção ao Charitas e fun-
deou pouco depois, perto da ilha da Boa 
Viagem, em frente a Niteroi. 

Logo após ter “largado o ferro” (2), uma 
lancha foi arriada, tendo a bordo o oficial 
encarregado do convés e o mestre do navio. 
Eles deram algumas voltas em torno do 

– Anexo B – Bens móveis – já informado.
– Anexo C – Bens semoventes.
As categorias de Bens Semoventes 

existentes nesta Granja, com o propósito de 
contribuir no abastecimento das OM desse 
DN, são as abaixo relacionadas e comentadas.

– Equinos – 6 cavalos e 3 éguas – para 
montaria, tração e aboio do plantel de bovinos. 

– Destaques: machos – Titan (manga-
larga); Galã (quarto de milha); – fêmeas – 
Beleza (mangalarga).

– Avaliação: Cr$25.000,00 (vinte e cinco 
mil cruzeiros). 

– Muares – 3 burros e 2 mulas – para 
montaria, carga e tração; (cruzamento de 
equinos com asininos).

– Destaques: burros – Careta e Teimoso;   
– mulas – Juju. 

– Avaliação: Cr$12.000,00 (doze mil 
cruzeiros).

– Asininos – 5 jumentos (também asnos 
ou jegues) – para montaria, carga e tração. 

– Destaques: Fiel e Babão.
– Avaliação: Cr$11.000,00 (onze mil 

cruzeiros).
– Bovinos: 4 touros, 45 bois, 34 vacas,  

12 bezerros e 9 bezerras – usados no abas-
tecimento de carne e leite; venda de chifres, 
peles e ossos.  

– Destaques: touros (garanhões) – Atlas 
(zebu), Gorgota (charolês), Proeiro (girolando).

– Avaliação – 4 touros: Cr$22.000,00  
(vinte e dois mil cruzeiros). 

– Leite – vacas – Mãezona (girolanda) 
– 6.000 litros/305 dias; Mimosa (piemon-
tesa) – 5.500litros/290dias; Cheirosa (zebu) 
– 3.500 litros/250 dias.

– Avaliação: o plantel de vacas de leite 
soma 24 fêmeas; produção média diária de 
150 litros de leite; com o litro a Cr$2,00, na 
porteira, a renda diária é de Cr$300,00, ou 
Cr$9.000,00/mês (nove mil cruzeiros/mês).

– Carne (corte) – o plantel bovino adulto, 
para corte, é de 45 bois e 10 vacas; o abate 
médio é de 10 cabeças/mês, gerando 1.800 
kg/mês de carne; o valor dessa produção: 
R$18.000,00/mês (dezoito mil cruzeiros/
mês);  é necessário aumentar o plantel para 
80 a 100 cabeças, para esse ritmo de abate; 
as vendas de couros, chifres e ossos somam 
Cr$3.000,00/mês (três mil cruzeiros/mês).      

– Avaliação: plantel bovino para corte é 
avaliado em Cr$45.000.00 (quarenta e cinco 
mil cruzeiros).

– Suinos – 36 porcos – 12 machos, 24 
fêmeas, 38 leitões – raças piau e nilo; o abate 
médio é de 6 machos/fêmeas, produzindo

Artista: Caravaggio (1571-1610)
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------------------------------------------------------

O assistente do Almirante José Pedro 
apertou o botão do interfone e, quando 
ele atendeu, falou:

– Chefe, o Comandante Jesuino, assis-
tente do Almirante Albuquerque, está ao 
telefone  perguntando qual é o prato prefe-
rido do senhor no almoço em que vão lhe 
homenagear, no Comando da Força Naval 2,  
na próxima segunda-feira.

Zé Pedro sorriu e respondeu:
– Diga ao Jesuino que eu já falei ao chefe 

dele que não como carne de jeito nenhum! 
Eu sou vegetariano há mais de dez anos! Só 
irei lá se tiver bife de soja!

-----------------------------------------------------------

N aquela noite, Zé Pedro teve um sono 
conturbado, em que muitas lembran-
ças se misturavam. Em seus sonhos, 

ele se sentia pressionado por um enorme 
e sangrento coxão congelado de boi, ocu-
pando metade de sua cama luminescente, 
ao lado de uma imagem grande de Ieman-
já. Um leitão, com um furo de bala entre os 
olhos, gemia agonizante, cercado por uma 
sarabanda de perus e frangos, sem cabeça 
e sem rumo. Um taifeiro, sorridente, insistia 

Notas
1 Fogos fátuos – combustão espon-

tânea de gases da decomposição de 
plâncton marinho.

2 Largar o ferro – lançar a âncora 
n’água.

3 “E” – pintada na chaminé, em 
tamanho grande, simboliza “Excelência” 
no desempenho operativo do navio, em 
competição anual entre seus pares.

250kg/mês de carne e toucinho/mês; a pro-
dução de lingüiça atinge 80kg/mês; o valor 
de mercado dessa produção é R$3.500,00/
mês (três mil e quinhentos cruzeiros/mês).

– Avaliação: plantel suíno para corte – 
Cr$10.000,00 (dez mil cruzeiros). 

– Ovinos – plantel inexistente.
– Caprinos – 6 bodes, 25 cabras, 16 filho-

tes – raças murciana e parda alpina; o plantel 
de cabras se destina à produção de leite para 
consumo por pessoas alérgicas ao leite vacum, 
em especial crianças; o plantel produz, em mé-
dia, 1.200 litros/mês no valor de Cr$3.600,00/
mês (três mil e seiscentos cruzeiros/mês). 

– Avaliação: o plantel caprino para corte 
eventual é avaliado em Cr$4.500,00 (quatro 
mil e quinhentos cruzeiros).

– Aves – 2.400 galinhas/frangos e 
40 galos – raças: leghorn, carijó, mistu-
rado;  criação na modalidade caipira, em 
três áreas naturais grandes (400m² cada),  
c/terra, grama, água, arbustos etc.; cercadas, 
com galpões de madeira, com galinheiros  
para abrigo, alimentação, dormida, postura 
e incubação de ovos.

– Abate – 40/dia – 1.200/mês; valor – 
Cr$8,00 cada x 1.200  = Cr$9.600,00/mês 
(nove mil e seiscentos cruzeiros/mês).                   

– Ovos – 100 dúzias/dia – 3.000 dúzias/
mês; Cr$1,50/dúzia – CR$4.500,00/mês 
(quatro mil e quinhentos cruzeiros/mês).                               

– Avaliação: plantel de galinhas/frangos 
p/corte avaliado em Cr$20.000.00 (vinte mil 
cruzeiros).  

Atenciosamente,
CF(IM) José xxx xxxx
Diretor.      

para ele engolir uma suculenta garfada 
de rabada, cercado de ingleses bêbados, 
às gargalhadas. Os pombos, que tentava 
asfixiar, voejavam em torno de sua cabeça, 
tentando furar-lhe os olhos.   

 José Pedro reviveu-se criança, sem 
camisa e descalço, em liberdade total na 
fazenda do avô. Na beira do riacho, ele 
tentava espremer uma fêmea de lagarto, 
prenha, para extrair-lhe os ovos. Ao le-
vantar a vista, deparou-se com a menina 
Dasdô, em pé, ao lado do caixão azul, com 
olhar de reprovação. Aí, ele começou a gri-
tar, “bode sacudo!”, “bode sacudo!”, “bode 
sacudo!”... entre risadas de mulheres. E foi 
diminuindo... diminuindo... de tamanho, 
até acordar Almirante, alagado de suor, 
com o dia clareando. 

*Contra-Almirante (Ref)  
domingos860@gmail.com

CRÔnICA

A pergunta dupla

H
á muito tempo, até mesmo 
antes da hipócrita declaração 
da filósofa Marilena Chaui, “Eu 
odeio a classe média” – apesar 
de seus vencimentos como pro-
fessora da USP –, eu vivia me 

perguntando “O que é um intelectual e por 
que esses intelectuais, que imagino letrados 
e com conhecimento do que se passou e se 
passa no mundo, idolatram o comunismo, 
de esquerda, e odeiam o capitalismo, de 
direita, especialmente porque aquele siste-
ma econômico, de tão perverso para com o 
povo, só subsiste com um sistema político 
autocrático, ou seja, antidemocrático?” Além 
disso, por que esses intelectuais de esquerda 
vivem falando em democracia e direitos hu-
manos, mas adulam o comunismo, o maior 
exemplo de atentado aos direitos humanos 
e de negação da democracia?

A primeira questão:  
o que é um intelectual?

Penso que um intelectual seja uma 
pessoa que vê as coisas exatamente como 

poR que os 
inteleCtuais 
ODEIAm 
o Capitalismo?

lUIz séRGIo sIlveIRa Costa* 

“...O marxismo, por sua vez, tinha um propósito muito mais 
elevado, que era dar um sentido à existência. Uma coisa mesmo 
de intelectual...”

Marcos Poggi de Araujo

elas são, que pense mais profundamente,  
e explique mais coerentemente, graças a 
muita leitura e uma prodigiosa memória. 
Dicionários oferecem significados diversos 
para a palavra intelectual. O Aurélio, por 
exemplo, o define como: 1– relativo ao 
intelecto; 2– que possui dotes de espírito, 
de Inteligência; 3– pessoa que tem gosto 
predominante ou inclinação pelas coisas do 
espírito, da inteligência.

Intelectual, na verdade, não é um profis-
sional diplomado, não há faculdade 
de intelectualidade, e esse 
título não é conquistado 
por provas, exames ou 
concursos, mas outor-
gado pela sociedade, 
geralmente pela 
mídia, àqueles 
que se destacam 
pela sua cultura. 

Até mesmo 
os membros 
da Academia 
Brasileira de 

Letras – que tem por fim, segundo os seus 
estatutos, a “cultura da língua nacional” –, 
escolhidos entre os brasileiros que tenham 
publicado obras de reconhecido mérito ou 
livros de valor literário, bem que poderiam, 
mas não são chamados de intelectuais, mas 
de “imortais”, derivado do lema “Ad immorta-
litem”, já que a sucessão ocorre apenas pela 
morte do ocupante da cadeira. 

Assim, embora haja muitas outras de-
finições sobre “intelectual”, podemos, para 
evitar debates, e, especialmente simplificar, 
seguir adiante, conceituando intelectual 
como “alguém que possui elevado nível de 
conhecimentos”, embora muitos os apliquem 
de forma enviesada e partidarizada, ou com 
vaidade tola, falta de humildade e apego 
aos holofotes... 

 
A segunda questão:  
por que odeiam o capitalismo?

Se um intelectual tem inteligência e 
possui elevado nível de conhecimento, por 
que há intelectuais de esquerda? Por que 
odeiam o capitalismo?
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explicou Hayek, a ordem social 
empreendedora é a mais complexa 
que existe no universo, e só quem 
pode proporcionar conhecimento 
é a teoria econômica, que, desgra-
çadamente, está completamente 
ausente da rotina da maior parte 

dos intelectuais.
Intelectuais normal-

mente são egocêntricos 
e tendem a se dar muito 
importância; eles genui-

namente creem que são 
estudiosos profundos dos 

assuntos sociais. Porém, a maioria 
é profundamente ignorante em relação 
a tudo o que diz respeito à ciência 
econômica.

A segunda razão é a soberba. Mais 
especificamente, a soberba do falso 
racionalista. O intelectual acredita, 
genuinamente, que é mais culto e 
que sabe muito mais do que o resto 
de seus concidadãos, seja porque fez 
vários cursos universitários ou porque 
se vê como uma pessoa refinada, que 
leu muitos livros ou porque participa 
de muitas conferências ou porque já 
recebeu alguns prêmios. Em suma, ele se 
crê uma pessoa mais inteligente e muito 
mais preparada do que o restante da 
humanidade. Por agirem assim, tendem 
a cair no pecado fatal da arrogância

em seu artigo Os intelectuais europeus 
e o capitalismo. 

Essa postura, na realidade, sempre 
foi uma constante ao longo da história. 
Desde a Grécia antiga, os intelectuais 
mais distintos — começando por Sócra-
tes, passando por Platão e incluindo o 
próprio Aristóteles — viam com receio 
e desconfiança tudo o que envolvia 
atividades mercantis, empresariais, ou 
comerciais

Atualmente, não tenham nenhuma 
dúvida: desde atores e atrizes de cinema 
e televisão extremamente bem remu-
nerados até intelectuais e escritores de 
renome mundial, que colocam seu labor 
criativo em obras literárias — todos são 

completamente contrários à 
economia de mercado e ao capitalismo. 
Eles são socialistas. Eles são de esquerda. 
Por que é assim? 

Vocês, futuros empreendedores, 
têm de entender isso e já irem se 
acostumando. Amanhã, quando esti-
verem no mercado, gerenciando suas 
próprias empresas, vocês sentirão uma 
incompreensão diária e contínua, um 
genuíno desprezo dirigido a vocês por 

toda a chamada  
intelligentsia, a elite inte-

lectual, aquele grupo de intelectuais 
que formam uma vanguarda. Todos estarão 
contra vocês.

“Por que razão eles agem assim?”, 
perguntou-se Bertrand de Jouvenel, que, 
em seguida, pôs-se a escrever um artigo 
explicando as razões pelas quais os inte-
lectuais — no geral e salvo poucas e honro-
sas exceções — são sempre contrários ao 
processo de cooperação social que ocorre 
no mercado. Por três razões, segundo 
Jouvenel. A primeira, o desconhecimento. 
Mais especificamente, o desconheci-
mento teórico de como funcionam os  
processos de mercado. Como bem 

A questão se impõe pelo ostensivo de-
sapego dos intelectuais de esquerda a consi-
derações acadêmicas – o que seria esperado 
deles – sobre as diferenças entre os sistemas 
políticos (democracia e autocracia) e econô-
micos (capitalismo e socialismo/comunismo), 
como: a propriedade privada dos meios de 
produção versus a pública, o mercado versus 
a economia de comando, a abertura 
de mercado versus a reserva de 
mercado, a privatização versus 
a estatização etc etc etc, e 
o absurdo desprezo e des-
consideração aos exemplos 
práticos reafirmadores da 
perversidade do comunismo, 
como o Muro de Berlim, 1 
os boat people cubanos 
(balseros) e os milhões de 
assassinatos em nome 
do regime, cometidos 
por Stalin, Pol Pot, Mao 
e Fidel Castro. E aliena-
ção à constatação de 
que só há cinco países 
comunistas no mundo: China 
(esta com um viés econômico 
capitalista), Cuba, Coreia do 
Norte, Vietnã e Laos, e que, em 
nenhum deles, o sistema tivesse sido 
escolhido por voto popular. 

Como não podem argumentar 
contra essas verdades definitivas, 
simplificam a questão, reduzindo a 
discussão a que eles é que têm o 
monopólio da virtude, que são bons, 
humanos, piedosos, a favor dos 
pobres e excluídos, das minorias, 
dos menores que não têm culpa, 
pois a sociedade capitalista 
que os fez assim, que 
lutam pelos direitos 
dos trabalhadores... 
enquanto que nós, de direita, somos os maus, 
os que detestam os pobres, a favor da redu-
ção da maioridade penal, contra os pobres 
menores assassinos, os egoístas, insensíveis, 
intolerantes, preconceituosos, os empresários 
que só pensam na mais-valia e oprimem e 
espoliam os trabalhadores, os policiais que 
matam, os torturadores...  

Que intelectualidade é essa, absurda-
mente divorciada da realidade do País e do 
mundo, e falsamente protetora das minorias, 
pois reduz essa complexa questão a um 
simples, rasteiro e barato populismo? 

Por quê?

As respostas 
A primeira resposta está no passado, em 

Gramsci, marxista e intelectual italiano, um 
dos ícones da esquerda, apesar de a vida 
efêmera, de 1891 a 1937. Antônio Gramsci 
foi simpatizante do Manifesto Comunista 
(Das Kommunistische Manifest), de Marx e 

Engels, de 1848, da Revolução Comu-
nista de 1917, e fundador 

do Partido Comunista 
Italiano, em 1921. 

Em 1922, com a 
chegada do fas-
cismo ao poder, 
sob a liderança 
de Mussolini , 
o PC I passou 

à ilegalidade e 
Gramsci foi preso 

e condenado a 20 
anos de prisão. 

L á  e s c re ve u   

atrás, Gramsci escreveu que “todos os mem-
bros do partido deveriam ser considerados 
intelectuais, não importando em que níveis 
funcionais se encontrassem. Esses seriam 
os intelectuais orgânicos, cujo processo de 
formação seria longo e difícil, mas sempre 
ligado às massas. Haveria, também, os 
intelectuais tradicionais, conhecidos como 
cientistas, filósofos, literatos, artistas, que 
não teriam ligação com a massa. Assim, na 
luta pela tomada do poder, haveria, também, 
a luta pela assimilação e conquista ideológi-
ca dos intelectuais tradicionais (1). 

Cabe, aqui, uma pergunta: Marilena 
Chaui, discípula de Gramsci, e, segundo 
Reinaldo Azevedo, a “pensadora dos men-
saleiros”, é uma intelectual orgânica ou 
tradicional? Parece que não se deve – como 
bem fez Azevedo – é chamá-la de inte-
lectual, pois, em vez de explicar 
o mundo, quer conduzí-lo 
às trevas...

Gramsci

Cadernos do Cárcere, uma herança com 
fundamentos político-ideológicos para a 
tomada do poder e transição ao movimento 
comunista. Do manifesto surgiram termos 
hoje conhecidos, como, entre outros, “socia-
lismo democrático”, “pluralismo socialista”, 
“democracia radical”, e “intelectual coletivo”, 
o que nos interessa de perto.

Já naquela época, por volta de 80 anos 

Outras respostas
Jesus Huerta de Soto, professor de eco-

nomia da Universidade Rey Juan Carlos, em 
Madri, e o principal economista austríaco da 
Espanha, em uma palestra, em 2012, disse:

“Por que os intelectuais sistematica-
mente odeiam o capitalismo?” 

Foi essa pergunta que Bertrand de  
Jouvenel (1903-1987) fez a si próprio 
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*Vice-Almirante (Ref).

Notas
1. Não se pode deixar de lembrar, aqui, a 

irretocável e definitiva frase de Jean–François 
Revel: “O que marca a falência do comunis-
mo não é a queda do Muro de Berlim, em 
1989, mas a sua construção, em 1961”. Os 
“intelectuais” fingem desconhecê-la, pois não 
têm como argumentar contra.

2. Expressão do economista liberal 
Friedrich Hayek

Referências bibliográficas

1 – Livro A Revolução Gramscista no 
Ocidente, de Sérgio Augusto de Avellar Couti-
nho. Editora Ombro a Ombro, Rio de Janeiro..

2 – Artigo Marx no Divã; jornal Opção, 
edição 1999, de 27 de outubro de 2013; 
Goiânia, ao comentar o livro A Esquerda 
Caviar, de Rodrigo Constantino. 

“Enquanto existir, no meio  
dos oceanos, um único rochedo onde  
o comunismo não reine, existirão  
os boat people”

Jean-François Revel

bertrand de jouvenel

A conclusão 
Da pergunta título desse artigo, de difícil 

resposta, o Professor de Soto e o economista 
Constantino elencaram várias razões para 
respondê-la. São pertinentes, aceito-as como 
válidas, mas não são – e nunca serão –, sufi-
cientes para esgotar o assunto, que envolve 
sentimentos, ideologia e experiências pes-
soais e sociais, de impossível demonstração 
matemática. Na área das ciências políticas 
e sociais, as respostas ou conclusões nunca 
exaurirão as múltiplas facetas. Nem mesmo 
as esplêndidas observações de Raymond 
Aron e de Roberto Campos. 

O que sabemos, com certeza, é que se 
materializam, infantilmente, na obsessão 
antiamericana, no culto ao multiculturalis-
mo, ao pacifismo e ao desarmamento, mas 
na idolatria ao assassino Che Guevara e ao 
“paraíso socialista cubano”, no esquecimento 
do totalitarismo dos irmãos Castro, na utopia 
igualitária... e deságuam nos chavões de 
sempre, a “vitimização”, a “injustiça social”, 
o “fim dos preconceitos”, a “culpa das elites 
brancas”, “o imperialismo ianque”, “a impren-
sa burguesa e golpista”, a “superação do 
capitalismo”, a “revolução proletária”, a “elite 
conservadora”, os “lacaios do imperialismo”, 
o “consumismo burguês”, “o materialismo 
ocidental”, “as dores dos injustiçados”. 

E impressiona, no canhestro raciocínio 
deles, a absurda conceituação de que a 
classe social é diretamente proporcional ao 
atributo moral das pessoas; se é burguês, 
ou da elite, não presta, é mau-caráter; se 
proletário, bom caráter. Ora, se for assim, 
a Chaui, por ser burguesa (vide o seu em-
prego e salário, do qual não abre mão), é 
mau-caráter! 

Finalmente, sente-se que é a paixão e a 
ideologia, e não o rigor científico que inspi-
ram esses intelectuais. A ideologia pode ser 
conceituada como um ideário, um conjunto 
de ideias, de pensamentos e visões do mun-
do, que orientam as ações políticas. E, para 
alguns autores, ela pode ser instrumento 
de ilusão da realidade e de dominação e 
alienação da consciência coletiva, o que é 
verdadeiro, pelos exemplos dos países totali-
tários, e reforça a complexidade da questão. 

De qualquer modo, nada justifica a uto-
pia igualitária que pregam, pois a História, 
esse imenso sistema de alarme, mostrou o 
desastre que sempre foram as experiências 
socialistas/comunistas, que tornaram a 
todos pobres e oprimidos, desencantados e 
desinteressados da vida, órfãos de sonhos 

valores decadentes da sociedade, acabam 
desenvolvendo um profundo sentimento de 
indignação moral. Eles olham em volta e 
abominam a hipocrisia burguesa, a vulga-
ridade dos gostos, a corrupção dos valores, 
a impessoalidade do capitalismo, o dinheiro 
como ícone sagrado. Essa revolta cria a 
predisposição para que deem o benefício 
da dúvida a qualquer alternativa distante 
e para que repudiem seu próprio sistema”. 

A “alienação” é apenas um dos fatores 
que Rodrigo Constantino arrola como possí-
veis causas da esquerda caviar. Outros são o 
“oportunismo hipócrita”, a “ignorância” pura 
e simples, o “narcisismo”, o “tédio”, a “histe-
ria”, a “irracionalização”, a “preguiça mental”, 
a “insegurança”, o “medo”, a “covardia”, o 
“niilismo”, a “Síndrome de Estocolmo’, o “res-
sentimento’, a “infantilidade”, o “romantismo”, 
a “arrogância fatal” e a “sede pelo poder”. E 
cita a esplêndida frase de Raymond Aron, de 
que “o marxismo, é o ópio dos intelectuais”. 

E continua:
“Esses intelectuais desprezam as es-

colhas populares da classe média. Todo 
aquele que parece se divertir com futebol, 
novelas ou filmes é retratado como um 
alienado, sob o domínio do capital”.

E conclui:
“Salvar o planeta, proteger os índios, 

cuidar das crianças africanas, enfrentar os 
ricos capitalistas em nome da justiça social, 
pagar a dívida histórica com os negros, aca-
bar com as guerras, enaltecer as diferenças 
culturais, idealizar os jovens – estas são 
algumas das bandeiras dos abnegados ar-
tistas e intelectuais. Os grandes defensores 
dos fracos e oprimidos contra as elites –, 
como se não fossem parte dela.

Há um pequeno detalhe: normalmente 
muitos deles são ricos graças ao capita-
lismo que atacam; vivem no conforto do 
Ocidente que desprezam; gozam da liber-
dade de expressão que inexiste na Cuba, 
que tanto proclamam; e desfrutam da paz 
e da segurança conquistadas pelo poder 
militar do Tio Sam, que abominam.”

Ninguém melhor do que Roberto Cam-
pos resumiu o fenômeno: 

“É divertidíssima a esquizofrenia de 
nossos intelectuais de esquerda: admiram 
o socialismo de Fidel Castro, mas adoram 
três coisas que só o capitalismo sabe dar: 
bons cachês em moeda forte, ausência de 
censura e consumismo burguês; trata-se 
de filhos de Marx numa transa adúltera 
com a Coca-Cola”.

e de motivações, fracos e submissos, tristes 
e infelizes, mortos-vivos....

Por isso, que os intelectuais deixem de 
nos incomodar com as suas falsidades dis-
cursivas, com as dores de suas existências 
teóricas e vazias, da sua adoração por regi-
mes perversos, e se recolham – não a Cuba, 
que não querem, é claro! –, mas aos bistrôs 
parisienses, que tanto frequentam, aos seus 
vôos de primeira classe, aos hotéis de luxo, 
aos absintos, chás, capuccinos e macarons 
–, poupando-nos de suas filosofias vãs, da 
inquietude de suas atormentadas almas, de 
seus falsos ódios, de suas hipócritas perora-
ções, deixando, não só os pobres, mas todos 
nós em paz! 

E como são terroristas, por pregarem 
o comunismo, parodiando o que disse o 
historiador Carlos I. S. Azambuja sobre os 
terroristas, “os ‘intelectuais’ de esquerda 
devem ser combatidos por todos os meios, 
inclusive os legais...” n

um mundo de valores falsos, de moti-
vações vis, de recompensas injustas e 
maldirecionadas.

E Jouvenel conclui: 
“Somos humanos.” Se, ao ressen-

timento e à inveja, acrescentamos a 
soberba e a ignorância, não há por que 
estranhar que a corte de homens e mu-
lheres do cinema, da televisão, da litera-
tura e das universidades — considerando 
as possíveis exceções — sempre atue de 
maneira cega, obtusa e tendenciosa em 
relação ao processo empreendedor de 
mercado, que seja profundamente anti-
capitalista e sempre se apresente como 
porta-voz do socialismo, do controle do 

ou da soberba com muita facilidade. Riem 
dos cidadãos de ideias mais simplórias e 
mais práticas. É uma ofensa à sua fina sen-
sibilidade assistir à televisão. Abominam 
anúncios comerciais. De alguma forma, 
escandalizam-se com a falta de cultura (na 
concepção deles) de toda a população. E, 
de seus pedestais, se colocam a pontificar 
e a criticar tudo o que fazemos porque se 
creem moral e intelectualmente acima de 
tudo e todos. 

Todavia, como dito, eles sabem muito 
pouco sobre o mundo real. E isso é um 
perigo! Por trás de cada intelectual há um 
ditador em potencial. Qualquer descuido 
da sociedade e tais pessoas cairão na ten-
tação de se arrogarem a si próprias plenos 
poderes políticos para impor a toda a po-
pulação seus peculiares pontos de vista, 
os quais eles, os intelectuais, consideram 
ser os melhores, os mais refinados e os 
mais cultos. É justamente por causa dessa 
ignorância, dessa arrogância fatal 2 de 
pensar que sabem mais do que nós todos, 
que são mais cultos e refinados, que não 
devemos estranhar o fato de que, por trás 
de cada grande ditador da história, por 

se torna um ressentido. Há algo de muito 
podre na sociedade capitalista quando as 
pessoas não valorizam como devem os 
seus esforços, os seus belos quadros, os 
seus profundos poemas, os seus refinados 
artigos e seus geniais romances. 

Mesmo aqueles intelectuais que 
conseguem obter sucesso e prestígio no 
mercado capitalista nunca estão satisfei-
tos com o que lhes pagam. O raciocínio 
é sempre o mesmo: “Levando em conta 
tudo o que faço como intelectual, sobre-
tudo levando em conta toda a miséria 
moral que me rodeia, meu trabalho e 
meu esforço não são devidamente re-
conhecidos e remunerados. Não posso 

trás de cada Hitler e Stalin, sempre houve 
um corte de intelectuais aduladores que 
se apressaram e se esforçaram para lhes 
conferir base e legitimidade do ponto 
de vista ideológico, cultural e filosófico.

A terceira, e extremamente impor-
tante razão, o ressentimento e a inveja. 
O intelectual é, geralmente, uma pessoa 
profundamente ressentida. O intelectual 
se encontra em uma situação de merca-
do muito incômoda: na maior parte das 
circunstâncias, ele percebe que o valor 
de mercado que ele gera ao processo 
produtivo da economia é bastante pe-
queno. Apenas pense nisso: você estudou 
durante vários anos, passou vários maus 
bocados, teve de fazer o grande sacrifício 
de emigrar para Paris, passou boa parte 
da sua vida pintando quadros aos quais 
poucas pessoas dão valor e ainda menos 
pessoas se dispõem a comprá-los. Você 

aceitar, como intelectual de prestígio que 
sou, que um ignorante, um parvo, um in-
culto empresário ganhe 10 ou 100 vezes 
mais do que eu simplesmente por estar 
vendendo qualquer coisa absurda, como 
carne bovina, sapatos ou barbeadores 
em um mercado voltado para satisfazer 
os desejos artificiais das massas incultas”. 
“Essa é uma sociedade injusta”, prossegue 
o intelectual. “A nós, intelectuais, não é 
pago o que valemos, ao passo que qual-
quer ignóbil que se dedica a produzir 
algo demandado pelas massas incultas 
ganha 100 ou 200 vezes mais do que 
eu”. Ressentimento e inveja.

Segundo Bertrand de Jouvenel, o 
mundo dos negócios é, para o intelectual,  

modo de vida da população e da redis-
tribuição de renda.

Como se vê, o titulo da palestra bem 
poderia ser outro. Em vez de “Por que os 
intelectuais sistematicamente odeiam o capi-
talismo?”, poderia, perfeitamente, ser: “Por 
que não compram os meus quadros?” 

O economista e escritor Rodrigo Cons-
tantino, publicou, em 2013, o livro A Esquer-
da Caviar, que critica a esquerda hipócrita, 
que desanca, mas adora e vive no e do 
capitalismo, na direita, e do qual se extrai: 

“A alienação é uma das razões que 
levam o esquerdista caviar a desprezar 
o capitalismo e a democracia em prol 
de ditaduras comunistas. Intelectuais, 
normalmente mais sensíveis e atentos aos 
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N
ovembro de 2008, atônito com os 
seguidos escândalos que eram vei-
culados na imprensa, este articulista 
escreveu um despretensioso ensaio, 
pretendendo motivar a sociedade 
brasileira a se rebelar contra os des-

mandos seguidamente noticiados.
Voltei ao assunto em julho de 2009, mais 

uma vez citando os principais temas relacionados 
com possíveis escândalos e que mereceram maior 
ou menor divulgação na mídia. Dentre inúmeros 
casos, mencionei os seguintes: 

• Artifícios contábeis usados para a Petrobras 
para se creditar de impostos, de maneira não con-
servadora, cuja contestação no âmbito da Receita 
Federal levou à demissão da funcionária desta  
Instituição, que a fez. Lamentavelmente, ocorreu 
novamente (no primeiro trimestre de 2015) a 
adoção de artifício contábil, dessa vez para inflar 
os resultados positivos. Da mesma forma que os 
anteriores, está sendo contestado.

• As então chamadas “farras das passagens 
aéreas” no Legislativo Federal, com lesão ao erário 

SEjAMOS TODOS 
HONEstOs OU NOS 
lOCuPlEtEmOs 
TODOS

antônIo tânGaRI FIlho* partidárias, mostrando que muito vai mudar, ou então  
matérias publicitárias, pagas pelos poderes  
públicos dizendo que está tudo num mar de rosas, 
além de matérias dos telejornais em que as autori-
dades no poder procuram aparecer, quase sempre 
em “inaugurações e lançamentos de obras”.

As entrevistas que tocam nos problemas, e 
contêm críticas às autoridades, são veiculadas 
após as 23 horas, em que o povo já está descan-
sando para a jornada do dia seguinte, razão pela 
qual pouco repercutem na opinião pública. Para 
ficar em alguns exemplos, as mesas redondas, as 
entrevistas de autoridades que são duramente 
questionadas pelos jornalistas, e os programas 
com apresentadores e jornalistas, que comentam 
os fatos políticos e os mais recentes escândalos. 
Tudo bem tarde... (porque será?). 

empresa petrolífera em mais de 6 (seis bilhões de 
reais), somente com os desvios já quantificados.

Felizmente, nesse caso – brilhantemente con-
duzido por um Juiz Federal no Estado do Paraná, 
que conta com a eficiente colaboração da Polícia 
Federal e do Ministério Público Federal – muitos 
responsáveis estão presos. 

A lamentar a necessidade de inclusão de 
políticos importantes para averiguação, com 
mandatos vigentes. Nós, cidadãos, devemos 
pacientemente aguardar o encaminhamento, no 
âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), mas, 
convenhamos,  seria melhor não haver qualquer 
suspeita pairando sobre esses políticos.

• A anulação do processo e da sentença  
relacionados com o fechamento das operações 
do Banco Santos, por detalhes técnico-jurídicos, 
que ensejaram recurso da defesa dos envolvidos.

Esperemos que o mesmo não aconteça nas 
condenações da operação Lava Jato ou que os 
punidos não logrem sucesso nos recursos que 
venham a interpor. 

Torcemos também para que os depositantes e 
credores do Banco consigam reaver parte substan-
cial do prejuízo que tiveram. Quando acontecem 
tais fatos, pode ocorrer, lamentavelmente, que  
alguns poucos clientes recebam de forma indevida 
e ilegal “informação privilegiada”, conseguindo 
retirar previamente seus haveres da intituição 
bancária em liquidação.

• A “queda de braço” entre o Poder Legis-
lativo e o Executivo, envolvendo o ajuste das 
contas do governo federal, misturando interesses 
setorias (empresários e trabalhadores), com refor-
ma política, as reais necessidades de correção 
de rumo da política econômica e, muito pior, 
preocupações dos políticos com as apurações 
da operação Lava Jato.

• Finalmente, para não cansar os leitores, 
as anulações e reduções de multas, decididas a 
nível administrativo no Conselho Administrativo 
da Receita Federal (CARF) – órgão do Ministério 

da Fazenda – que estão sendo consideradas sem 
respaldo legal, e que, segundo noticiado muito 
ligeiramente na imprensa, envolve grandes cor-
porações, agentes da Receita Federal e membros 
representantes de empresas privadas no CARF, que 
conta com cerca de 200 conselheiros. 

Pode chegar a 19 (dezenove bilhões de reais!) 
a queda da receita do governo federal, causada 
nos últimos anos com essas decisões.

Esse assunto não tem sido tratado com a 
devida transparência e os órgãos da mídia pouco 
o citam.

Será por censura prévia, ou porque os envolvi-
dos  (grandes empresas e instituições financeiras) 
são anunciantes de peso? 

Esses fatos não podem ir “para debaixo do 
tapete”, precisam ser bastante divulgados, princi-
palmente por estarmos a um ano das eleições mu-
nicipais. Esta é a modesta opinião deste articulista.

A Lei da Ficha Limpa inibe que cidadãos se-
jam candidatos, se condenados. Mas somos nós, 
eleitores, que ficaremos com o encargo de fazer a 
seleção dos executivos e legisladores das cidades 
desse nosso Brasil.

Façamos como muito sabiamente age o povo 
judeu. Vamos lembrar sempre o “Holocausto 
nos Negócios Públicos”, para que não aconteça 
nunca mais. 

Não fiquemos calados, a sociedade brasileira 
tem que se manifestar, pelos meios que tenha à 
sua disposição. Entendo que publicações como a 
Revista do Clube Naval seja um desses possíveis 
caminhos.

Não pode ser encarado como uma tentativa 
de indisciplina ou de subversão, seja lá o nome 
que as “autoridades no poder” queiram dar aos 
protestos, venham de onde vierem. 

Como diria um técnico de futebol – “têm que 
engolir” – aceitar as críticas e, mais ainda, usarem-
nas para correção de rumo! 

A imprensa livre não deve dar  espaço ape-
nas para uma versão dos fatos. Na democracia 
republicana tem que prevalecer o direito ao 
contraditório. n

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

Já foi bastante difundida a frase que é usada para título  
no presente ensaio. Sua contundência é usada para enfatizar 
que devemos falar a verdade sempre ou nos calarmos. 
Melhor seguir a primeira alternativa.

público, sem falar no uso indevido de aeronaves 
da Força Aérea Brasileira, para viagens não con-
sideradas de serviço.

• a troca de ofensas ao vivo, entre dois Minis-
tros do STF, mostrada na TV, que foi considerada 
um exemplo de como as autoridades não devem 
proceder.

• os denominados “atos secretos no Senado 
Federal”, que envolveram o diretor-geral do Se-
nado, que ocupava cargo da maior confiança do 
presidente daquela Casa Legislativa.

Outros temas foram então abordados, e 
esquecidos ou apagados da memória, em razão 
dos que se sucederam. 

Quem acompanha as entrevistas e noticiosos 
dos principais canais de TV, observa que nos 
horários nobres, quando o povo trabalhador 
ainda está acordado – pois tem que sair de casa 
cedo – o que mais se vê são propagandas político  

Sem querer generalizar, parece que a força 
das verbas publicitárias é mais poderosa do que 
o reconhecidamente brioso espírito jornalístico 
crítico dos profissionais da nossa imprensa, tão 
necessário nestes momentos.

Ultimamente surgem novos fatos envolvendo, 
além do Poder Executivo, os Poderes Legislativos 
e Judiciário.

Comento a seguir somente os mais  graves, 
na esperança de estar colaborando para o não 
esquecimento pela sociedade brasileira, que a eles 
tem mostrado seu repúdio. Vide as manifestações 
populares dos últimos anos.

Mas, para não correr o risco de ser considera-
do pessimista, antes de assuntos nem um pouco 
positivos, ressalto dois fatos recentes e que nos 
dão bastante alento.

A decisão do STF de que os financiamentos 
feitos para empresas com nosso dinheiro não 
são passíveis de sigilo. Artigo da Lei aprovada 
pelo Congresso, que determinava o cancela-
mento do sigilo, fora vetado recentemente. A 
jurisprudência do STF deverá ter força de Lei. 
Com essa decisão, quem sabe o povo brasileiro 
saberá onde estão  sendo aplicados os recursos 
do BNDES, e qual o real benefício auferido pelo 
país e a sociedade brasileira. 

Outro acontecimento auspicioso é o início 
das condenações em primeira instância, pelo 
judiciário, dos envolvidos na operação Lava 
Jato, bem como o repatriamento de recursos 
desviados da Petrobras e depositados no exterior, 
assim como o confisco de bens no país, incluindo 
incontáveis obras de arte.

Feito esse pequeno prefácio otimista, vamos 
aos “mal feitos”.  

• As propinas em investimentos da Petrobras, 
que envolvem diretores, gerentes e funcionários, 
juntamente com diretores e gerentes de empreitei-
ras, assim como políticos, que oneraram a nossa 
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u
ma das mais conflitantes rela-
ções humanas é a que existe 
entre os políticos e o povo, já 
que em muitos aspectos, nas 
mãos de um está o destino do 
outro. O povo espera sempre 

que os políticos eleitos lhe propiciem uma 
vida melhor. Nas urnas, vota sempre na-
quele candidato que lhe convenceu de que 
atenderá a essa esperança.

Porém, o povo quase sempre se decep-
ciona ao acreditar nessas vãs promessas 
de campanha, esperando ingenuamente 
que vereadores, deputados e senadores 
gastem seu tempo elaborando projetos a 
favor do seu bem-estar, com a finalidade 
altruísta de melhorar o país e o mundo. 
Mas os políticos seguem a orientação do 
seu partido, cuja única meta é ampliar o 
poder, conquistar e dominar o governo. 
Cada partido é um exército, formado pelos 
políticos que conseguiram eleger, “solda-
dos” que lutam nos campos de batalha do 
Senado e da Câmara, defendendo não só 
os interesses do partido, mas, principal-
mente, os seus particulares.

Partidos menores fazem conchavos com 
os maiores, aliando-se a eles para votar em 
seus projetos, e com isso ganharem mais 
prestígio e poder, até que se fortaleçam o 
suficiente para superá-los.

Nessa batalha contínua usam todas 
as armas para vencer e destruir seus 
inimigos. Vale tudo: inflamados discursos 
humanistas a favor do povo, agressões 
pessoais aos inimigos políticos, mentiras 
e traições. Assumem posições de direita 
ou de esquerda, defendendo o capitalismo 
ou o socialismo, conforme os interesses do 
partido ao qual pertencem.

Entre eles encontram-se os corruptos, 
fazendo negociatas, planejando golpes e re-
cebendo propinas. Uns não se importam em 
envolver todo o partido na corrupção, outros 
o traem sem o menor constrangimento, e 
todos reagem cinicamente às denúncias 

A POlítICA E O POvO
na imprensa e às possíveis investigações 
da Polícia Federal. 

Em geral, a Justiça não causa grandes 
danos aos políticos corruptos. Eles usam 
suas imunidades como escudo e conseguem 
facilmente competentes advogados que, 
como animais famintos, disputam entre si 
essas causas, onde ganham muito dinheiro 
e prestígio profissional, pois conseguem 
quase sempre encontrar brechas nas leis para 
inocentar seus clientes criminosos.

Apesar de participarem dessa guerra 
nas arenas dos Plenários, todos os políticos 
sabem muito bem o que o povo espera 
deles. Sabem o que deve ser feito para que 
o país progrida de fato, por isso não encon-
tram dificuldade em apontar os erros e as 
falcatruas dos concorrentes, com a intenção 
de desmoralizá-los e vencê-los. E quando a 
imprensa se atreve a desmascará-los, os mais 
poderosos conseguem calar os jornalistas às 
custas de dinheiro e ameaças. 

E tudo isso acontece em nome da 
democracia. 

Democracia é uma palavra usada para 
justificar qualquer atitude política, por mais 
perversa ou “antidemocrata” que seja. Até 
países com regimes totalitários se intitulam 
democratas. Cruéis ditadores cometem gran-
des atrocidades em nome da democracia.

A demokratia, ou o poder exercido pelo 
povo, é uma coisa que não existe. O fato de 
os dirigentes serem eleitos (nos países que 
admitem esse processo) pelo voto, não signi-
fica que eles representem a vontade do povo. 

O povo não tem acesso às informações 
necessárias para escolher acertadamente os 
candidatos que representam seus interesses. 
O aperfeiçoamento do marketing político, as 
técnicas avançadas da propaganda, movidas 
pelo dinheiro, conseguem difundir imagens 
enganosas e disseminar mentiras, cada vez 
com mais perfeição. A imprensa, que deveria 
ter liberdade para informar de modo imparcial 
as ideias, as reais tendências e até o caráter 
dos candidatos, é completamente manipula-
da por interesses políticos. Basta observar o 
enorme destaque que todos os canais de TV 
dão a qualquer desastre, assalto ou incên-
dio, inclusive com edições extraordinárias,  

enquanto resumem à notícias curtas as pas-
seatas de protesto que movimentam milhões 
de pessoas em todos os estados do país.

Da mesma forma, apenas uma parte das 
informações sobre os políticos chegam aos 
olhos e ouvidos do povo, e assim mesmo 
filtradas e distorcidas de acordo com as con-
veniências de cada jornal ou emissora de TV. 

Contudo, mesmo que a imprensa cum-
prisse com honestidade e correção o seu 
papel de informar, e os candidatos eleitos 
representassem realmente o desejo do povo, 
perguntaríamos: o que será o povo?

 Assim como a democracia, o povo tam-
pouco existe da forma como é tratado – como 
uma individualidade – possuindo vontade, 
desejo e aspirações determinadas. O povo 
somos todos nós, espalhados por todas as 
classes sociais, cada um com particularida-
des, gostos, desejos, manias, temperamento 
e caráter diferentes dos demais. É claro que, 
como seres humanos, temos pontos em 
comum: todos desejamos uma educação 
de qualidade, bons hospitais e facilidade de 
emprego, e exigimos a liberdade de escolha 
e de opinião, seja qual for o regime vigente.

Alguns de nós tornam-se políticos por 
contingências da vida, por vocação ou 
ganância, deixando então de ser tratados 
como povo. À medida em que galgam os 
degraus da política e vão conquistando 
poder, aumenta proporcionalmente a sua 
área de atuação e a extensão de suas ações 
se torna cada vez mais abrangente. Nesse 
estágio, se desejassem, teriam oportuni-
dade de produzir grandes obras pelo bem 
do povo que os elegeu. Em compensação, 
quando são pessoas de caráter maléfico, 
suas falcatruas também são muito maiores 
e mais nocivas à coletividade.

Entretanto, a desonestidade e a cor-
rupção têm a mesma origem, tanto faz 
ser pequena quanto grande. Cometer um 
desfalque de bilhões nos cofres públicos, ou 
assaltar uma pessoa na rua, aceitar propina 
para liberar a multa, igualmente são atos de 
desonestidade e corrupção. A origem desse 
mal é o egoísmo humano, e a consequente 
busca da satisfação de prazeres pessoais, 
de forma cada vez mais agressiva, que faz 
as pessoas perderem o senso de justiça, 
tornando-as desonestas e aproveitadoras, 

sejam políticos ou não. Esse é um mal que 
assola a humanidade, em todos os regimes 
de governo, em todas as camadas sociais.

A guerra política nos plenários, com seus 
conchavos, propinas e até assassinatos, é a 
mesma guerra cotidiana da vida do povo. 
É a competição, que gera as guerras entre 
religiões, regimes políticos e entre as nações.

Poucos se preocupam em compartilhar 
com os outros. Poucos conseguem perceber 
que, para se sentir tranquilo com o que se 
possui é preciso que os outros em volta 
também tenham condição de possuir as 
mesmas coisas. Caso contrário será preciso 
viver cercado de garantias e proteções, com 
o medo constante de se tornar alvo de inveja 
e de ser roubado. Medo que torna as pessoas 
defensivas e agressivas.

Somente quando todos alcançarem tal 
compreensão, aqueles que se tornarem 
políticos irão trabalhar para que todos con-
sigam viver bem, pelo menos materialmente. 
Isso é perfeitamente possível em qualquer 
regime político, bastando que os dirigentes 
e legisladores não pensem prioritariamente 
em si próprios. Nesse caso, os interesses de 
todos os partidos convergirão para um único 
objetivo, e os políticos eleitos trabalharão em 
tempo integral e honestamente, elaborando 
projetos sociais e econômicos que equili-
brem o país, distribuam proporcionalmente 
a riqueza e promovam a educação, a saúde, 
oportunidades de empregos com salários 
justos, e o consequente bem-estar da popu-
lação. Tudo isso mantendo a liberdade de 
cada um para fazer as escolhas que desejar.

Os detalhes técnicos de qualquer 
impasse, desde que todos tenham boa 
vontade e bom senso, serão resolvidos 
sem maiores problemas.

Essa tarefa coletiva dos políticos não 
lhes renderá bilhões depositados em bancos 
estrangeiros, mas sim uma riqueza muito 
maior: o amor do povo e a consagração 
da História. n

CLaudio Fabiano de barros sendin*

*Diretor de arte e cartunista 
sendino.claudio@gmail.com
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mARInhAgenS

A 
viagem de instrução de Guardas 
Marinha da minha turma, a de 
44, nos  propiciou quase três 
meses na Inglaterra, se consi-
deramos os 66 dias em Barrow 
in Furness, onde paramos para 

reforma das máquinas do navio escola, 
acrescidos pelas estadias em Portsmouth 
e Newcastle on Tyne. Tal fato marcou pro-
fundamente entre todos nós, uma grande 
admiração pelo povo inglês, mercê do que 
víamos no nosso convívio do dia a dia, 
quando o país vivia um rigoroso regime de 
racionamento de comida, a fim de pagar as 
dívidas de uma guerra que vencera e, me  
permitam acrescentar, nos marcou para sem-
pre na maneira de proceder em sociedade. 
Nada melhor para ilustrar o que aqui tento 
lhes mostrar, do que o artigo de despedida 
pela partida do Almirante Saldanha, o nosso 
belíssimo e inesquecível veleiro escola, do 
que o artigo publicado no jornal local, o 
Evening Mail, em primeira página em inglês e 
português, com o título: Adeus (Farwell), que 
irei, se me permitem, reproduzi-lo:

“Muita gente em Barrow e distrito está 
sentindo uma pontinha de tristeza com a 
próxima partida do navio escola Almirante 
Saldanha. Quando primeiro aqui arribou 
para reparos, todo o interesse era desper-
tado pelo fato de sua construção ter sido 
executada em estaleiro desta cidade. Depois 
nasceu a ideia de uma recepção cívica aos 
oficiais e guarnição, por estarem eles tão 
longe, em distância como em tempo, de sua 
pátria. Cedo a população de Barrow notou, 
em suas ruas, esses marinheiros de um 
país estranho e logo se impressionou com 
a sua correta atitude e excelente conduta. 
Começamos, então, a conhecê-los, a levá-los 
para nossos lares, a acompanhá-los ao seu 
navio, e assim, muitas amizades profundas 
nasceram. Tais são os marinheiros  
brasileiros, agora considerados, 
não mais apenas visitantes 
de uma terra estrangeira, 
mas nossos amigos 
queridos, e quando a 
hora da partida se apro-
xima, nós nos sentimos 
um pouco tristes”.

estabelecimento destes fortes laços de 
amizade e pedimos que daqui levem para 
seu país os nossos melhores votos para a 
grandeza de seu  futuro.”

A nossa partida foi apoteótica. Toda 
cidade compareceu ao cais e ao seu  
prolongamento ao  longo dos canais que nos 
levavam ao mar aberto. O pessoal de serviço 
no hospital acenava com lençóis das janelas. 
Permitam-me inserir uma palavra em inglês, 
que aprendemos lá na vivência do dia a dia: 
“Unforgettable”.

Por causa mais do que justa desse  

NAvIO
feminino, na língua inglesa

Celso de Mello FRanCo*

aprendizado, eu ousaria dizer endoutrina-
mento, não admito ir à Europa sem visitar a 
velha Albion, a sua “velha e querida Londres”, 
no dizer de Hernest Hemingway.

Pois foi nos estertores finais do século 
XX, que resolvi fazer uma excursão por  
toda a Grã Bretanha, utilizando os excelentes 
serviços de uma empresa inglesa.

Foi nos últimos dias deste tour, que du-
rou quinze dias, onde brasileiros só havia eu 
e minha mulher, que paramos na aprazível 
e romântica cidade de Bath.

Por feliz coincidência, quem sabe do 

destino, o nosso ônibus estacionou bem em 
frente a uma simpática livraria e eu pude ver 
na vitrine o livro: The Tree Ark Royals. Foi o 
suficiente para que eu entrasse e comprasse 
o livro. Perguntei se possuíam algo sobre o 
Lord Mountbatten. Tinham e me deram o 
livro com o título: The Princely Sailor.

Por causa das minhas escolhas, a curio-
sidade dos dois velhinhos, como eu, embora 
mais castigados pelo tempo, fê-los perguntar 
o porque do meu interesse por temas navais 
e arriscaram: “O senhor foi da Marinha?”.

Era a “deixa” que eu esperava. Contei-lhes 
tudo de minha feliz estada em Barrow, do 
meu querido navio escola, enfim, abri o meu 
coração. Peguntaram-me o seu nome e eu 
o declinei: Almirante Saldanha. Para minha 
surpresa, um dos velhinhos o conhecera, pois 
residia em Lake Distrit, por onde o roteiro de 
nossa excursão me levara, e ele acrescentou 
com um suspiro: “She was a lovely lady”

É fácil para o leitor entender o quanto de 
emoção me trouxe esta espontânea e sincera 
manifestação de um velho ex marinheiro 
da Royal Navy, e mal pude balbuciar: “Yes, 
indeed, She was”.

Chorão como sou, além de, como 
aquariano, emotivo, pude conter as lágri-
mas, e só fui liberá-las lá fora, enquanto 

esperava o regresso dos demais da 
excursão.

Lágrimas de saudade dos meus 
felizes tempos do serviço naval. n

“Barrow se tornou intensamente inte-
ressada pelo Brasil e muito aprendemos 
acerca desta nação e de sua gente. Por 
certo, nós ganhamos com isto e, acima de 
tudo, sentimos a grande obra dos visitantes 
promovendo uma verdadeira compreensão 
entre nossas pátrias”.

“Nosso lucro nesta visita foi um enorme 
contentamento e sinceramente, acredita-
mos que os brasileiros tenham se sentido 
felizes. Aqui deixamos o nosso adeus e 
o desejo do maior sucesso possível, em 
todas as suas formas na continuação 
de seu cruzeiro. Agradecemos 
a ajuda que nos deram no  

*Capitão-de-Fragata (Ref)
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hISTÓRIAS nAVAIS

O sEQuEstRO 
DO sANtA mARIA
Parte pequena da história política do Brasil e de Portugal

Texto e fotos:  
aGUInaldo aldIGhIeRI soaRes*

A 
informação mencionava que um 
grupo de feridos desembarcara 
naquele mesmo dia 24 de uma 
baleeira pertencente ao Navio 
de Passageiros Santa Maria, de 
bandeira portuguesa, na Ilha de 

Santa Lúcia – então possessão britânica nas 
Pequenas Antilhas; mencionava também que 
o grupo era constituído de tripulantes do 
referido navio, deixados ao largo daquela 
ilha, e que se haviam ferido na madrugada 
do dia 23, quando um punhado de revolu-
cionários comandados pelo Capitão do Exér-
cito português Henrique Galvão assumiu, à 
força, o controle do navio. Posteriormente, 
verificou-se que esses revolucionários eram 
constituídos de cidadãos portugueses e 
espanhóis que faziam oposição política aos 
governos de António de Oliveira Salazar e 
do General Francisco Franco.

Vários anos antes de começarem a 
ocorrer os sequestros de aviões, principal-
mente na década de 70, o evento noticiado 
constituía-se na primeira ação violenta com 
propósitos políticos de que se tinha notícia na 
segunda metade do século XX envolvendo 
um meio de transporte e seus passageiros.

Aquela terça-feira era um dia normal no 
Brasil, sim, mas não comum, pois naquele 
dia, como nos demais daquela semana, 

Transcorria normal a terça-feira 24 de janeiro de 1961, quando os aparelhos telegráficos das  
agências noticiosas registraram uma pequena informação,  que se transformaria em assunto de 
primeira página de todos os principais diários impressos do mundo durante cada um dos 11 dias 
que se seguiriam, além do enorme destaque recebido nos noticiários televisivos de então.

aguardava-se com enorme expectativa a 
posse do presidente eleito Jânio Quadros, 
a ser efetivada oito dias após, no dia 1o de 
fevereiro de 1961; e se especulava ampla-
mente sobre a constituição do seu ministério 
e sobre sua maneira de conduzir os negócios 
do país nos meses seguintes.

O Primeiro-Ministro Salazar, em Portu-
gal começava a enfrentar os primeiros e  
incipientes movimentos de guerrilha na 
então província ultramarina de Angola. O 
General Humberto Delgado, ex-candidato 
à Presidência da República portuguesa, en-
contrava-se exilado em São Paulo, exercendo 
discretas atividades políticas, mas ciente do 
planejamento da operação de sequestro.

Nesse quadro inseriu-se o Capitão Hen-
rique Galvão, então com 65 anos; formou 
um grupo de cerca de 25 revolucionários 
portugueses e espanhóis, comprou vagas 
na excursão turística que o Paquete Santa 
Maria realizaria no Caribe, e embarcaram 
todos, parte em La Guaira (Venezuela), parte 
em Curaçao (Antilhas Holandesas) – última 
escala antes da ação a bordo. Efetivava-se 
assim, no dia 22 de janeiro de 1961, a  

operação dulcinéia, nome de código adota-
do pelos revolucionários, em homenagem à 
amada de D. Quixote de La Mancha.

O Santa Maria – assim como o Vera Cruz, 
da mesma classe – cumpria normalmente 
uma linha regular de passageiros entre por-
tos da Península Ibérica e portos do Brasil e 
do Rio da Prata; ambos tinham como arma-
dor a Companhia Colonial de Navegação 
(estatal portuguesa), deslocavam cerca de 
20.000 toneladas e desenvolviam cada um 
velocidade de cruzeiro de 18 nós.

O navio transportava cerca de 600 turis-
tas naquela excursão para a qual se achava 
fretado – a maioria composta por cidadãos 
norte-americanos –, além dos seus 300 
tripulantes portugueses, aproximadamente.

Soube-se posteriormente que, no mo-
mento em que os revolucionários renderam 
os tripulantes em serviço no passadiço, o 
nervosismo de todos os envolvidos con-
tribuiu para o disparo que matou um dos 
pilotos, cujo corpo – mantido na frigorífica 
– foi desembarcado em Recife junto com os 
passageiros. Esta foi a única vítima fatal de 
toda a operação do sequestro.

no mesmo dia, a primeira 
atracação da Corveta 
Caboclo, a contrabordo do 
santa Maria. delegação 
regressando à Corveta,  
com revolucionários no 
patim superior da escada  
de portaló
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no dia 2 de fevereiro, a Corveta Caboclo atracada no porto de recife e 
o santa Maria sendo manobrado por rebocadores para fundeio na bacia de evolução

Constatou-se também, que o grupo de 
revolucionários era tão pequeno que só hou-
ve mudança no controle efetivo de alguns 
poucos compartimentos vitais do navio (o 
Capitão Galvão me disse, já em Recife, que 
o pessoal de serviço na máquina rendeu-se 
pelo telefone). A falta de reação da tripulação 
deveu-se à surpresa, à suspeita da existência 
de outros revolucionários incógnitos entre 
os passageiros e ao inusitado desse tipo de 
operação àquela época

Dia 25, às 18 horas, o Santa Maria foi 
localizado por um avião de patrulha P2V 
da Marinha norte-americana, ao norte das 
Guianas, navegando em rumo sudeste.

Dia 26, a imprensa noticiou que o 
Submarino norte-americano Seawolf estaria 
acompanhando o Santa Maria (o USS Seawolf 
era o segundo submarino com propulsão 
nuclear a operar na Marinha dos Estados 
Unidos; o primeiro foi o Nautilus). Como os 
leitores constatarão a seguir, essa notícia 
iria ser confirmada e, acrescida da grande 
mobilização de unidades navais e aéreas 
da Marinha nos dias subsequentes, demons-
trava o grau de preocupação do governo 
norte-americano com a segurança de seus 
cidadãos a bordo do navio sequestrado.

Dia 27, soube-se que um grupo-tarefa da 
Marinha norte-americana, sob o comando do 
Contra-Almirante Allen Smith, buscava a inter-
ceptação do Santa Maria; e o Comandante do 
3o Distrito Naval 1 brasileiro, Contra-Almirante 
Augusto Roque Dias Fernandes, suspeitava 
que o Capitão Galvão tivesse a intenção de 
fundear em Fernando de Noronha, ou mesmo 
em Recife, para desembarcar os passageiros. 
Por essa razão, determinou que a Corveta 
Forte de Coimbra suspendesse de Natal para 
Fernando de Noronha; essa corveta permane-
ceu ao largo daquele arquipélago por cerca de 
sete dias, sem nenhum contato com qualquer 
dos meios envolvidos na operação.

Dia 28, já se sabia que aviões navais 
norte-americanos de patrulha estavam so-
brevoando o Santa Maria em caráter perma-
nente, tendo por bases Belém (Val-de-Cães) e 
Recife (Ibura). A Marinha americana chegou a 
deslocar para Recife 12 Super-Constellations 
de patrulha equipados com aquele enorme 
disco da antena-radar acima da fuselagem!

Respondendo à mensagem do coman-
dante das Forças Navais americanas no 
Atlântico Sul (Uscomsolant), o Capitão Galvão 
afirmou que sua intenção era desembarcar 
os 570 passageiros e prosseguir com o na-
vio para Angola. Nessa ocasião, o Diretório 

Revolucionário Ibérico de Libertação (título 
adotado pelos sequestradores) já enviava 
“saudações ao povo, imprensa, e ao presi-
dente eleito do Brasil”. É importante que se 
mencione que, após eleito, no final de 1960, 
Jânio Quadros havia se encontrado com o 
Capitão Galvão por ocasião de uma visita a 
Caracas (Venezuela).

Dia 29, domingo, ao confirmar que o 
Santa Maria navegava aproado ao saliente 
nordestino, o comandante do 3o Distrito Na-
val determinou que a Corveta Caboclo – da 
qual eu era o imediato (então como capitão-
tenente) – suspendesse de Natal para Recife. 
Temporariamente no comando, suspendi 
pouco após o crepúsculo vespertino; atraquei 
na manhã do dia 30 no porto do Recife e me 
apresentei ao Almirante; ele fez uma síntese 
da situação geral, disse-me que não possuía 
informações precisas sobre o Santa Maria, 
que havia embarcado um capitão-de-corveta 
do 3o Distrito Naval em um contratorpedeiro 
americano como seu representante pessoal 
junto ao Contra-Almirante Allen Smith, para 
observar um eventual encontro com os re-
volucionários, que a Caboclo deveria estar 
pronta para suspender às 18 horas e que 
eu regressasse ao Comando do 3o DN às 17 
horas para receber a ordem de movimento 
e as últimas instruções. Assim o fiz; recebi 
pessoalmente do Almirante um memorando 
com uma Carta de Prego – a primeira e única 
da minha carreira –, que deveria ser aberta 
ao largo do porto do Recife. Resumindo, as 
ordens escritas e verbais eram: a corveta 
deveria estar às 7 horas do dia seguinte, 31 
de janeiro de 1961, num ponto a cerca de 
35 milhas da costa na latitude de Recife, a 
fim de observar um provável encontro do 
grupo-tarefa norte-americano com o Santa 
Maria; minhas comunicações via rádio 
deveriam ser feitas exclusivamente com 
o Comando do 3o DN e, para eventuais 
necessidades de comunicação com os ame-
ricanos ou com o Santa Maria, deveriam ser 
utilizados apenas sinais visuais.

Dia 31, na hora e no ponto determina-
dos, a corveta não teve qualquer contato 
visual ou de radar com alvos de superfície; 
ali permanecemos por cerca de uma hora, 
quando por nós passou a curta distância um 
contratorpedeiro americano classe Fletcher, 
em rumo sul, navegando a mais de 20 
nós. Deduzindo que esse contratorpedeiro 
dirigia-se ao encontro do seu capitânia e, 
consequentemente, do Santa Maria, pas-
sei a navegar na direção geral sudoeste,  

fazendo um esclarecimento que me permi-
tisse detectar alvos existentes entre o litoral 
sul de Pernambuco e uma linha a cerca 
de 35 milhas da costa. Nessa singradura 
identificamos o Contratorpedeiro Paraíba 
chegando do Rio de Janeiro e fundeando ao 
largo dos molhes do Recife, para eventual 
apoio ao Comando do 3o DN, o qual não 
lhe atribuiu tarefas. Cerca das 11 horas 
dessa manhã, avistamos pela bochecha 
de bombordo um crescente movimento de 
alvos: um enorme penacho negro expeli-
do pela chaminé do Rebocador portuário 
Estácio Coimbra (que constatamos depois 
estar cheio de repórteres, fotógrafos e cine-
grafistas embarcados em Recife), o Santa 
Maria exibindo nas bochechas enormes 
faixas com a expressão “Santa Liberdade” 
encobrindo os verdadeiros nomes do navio, 
três contratorpedeiros americanos, a lancha 
de um dos contratorpedeiros trazendo para 
bordo do capitânia o Contra-Almirante Allen 
Smith após negociação infrutífera a bordo 

do Santa Maria, um Super-Constellation 
da Marinha americana em patrulha e um 
pequeno avião civil, de onde havia saltado 
de pára-quedas um famoso jornalista do 
hebdomadário francês Paris-Match, o qual 
ainda se encontrava flutuando à espera de 
seu subsequente resgate pelos americanos. 
Esse jornalista francês foi levado de lancha 
para bordo do Santa Maria, onde “aderiu” 
aos revolucionários para melhor obter ma-
terial para a sua revista. A negociação do 
almirante americano com o Capitão Galvão 
não obteve o resultado desejado, isto é, o 
imediato desembarque dos turistas, porque:

• os ibéricos queriam ter como inter-
locutores as autoridades brasileiras e não 
os militares americanos representando o 
governo Kennedy;

• queriam reter ao máximo os turistas a 
bordo para atrair por mais tempo a atenção 
da opinião pública internacional, visando 
enfraquecer politicamente os governos de 
Franco e de Salazar; e

• queriam dialogar não com o governo 
Juscelino Kubitschek, mas com o governo 
Jânio Quadros, a ser empossado no dia se-
guinte, 1o de fevereiro de 1961, em Brasília.

Em consonância com essas intenções, 
o Santa Maria passou a navegar ao longo 
da costa, mantendo desta uma distância 
de cerca de 20 milhas, com velocidade 
aproximada de 10 nós, indo e vindo entre 
os paralelos de Ponta de Pedras e de Taman-
daré até cerca das 9 horas do dia seguinte. 
Um detalhe curioso foi que, durante as cerca 
de 21 horas dessa singradura, os navios 
adotaram um dispositivo de navegação 
em “diamante”, no qual o Santa Maria era 
o testa e guia; os três contratorpedeiros 
americanos completavam o losango e a 
Corveta Caboclo se posicionou no posto 5, 
portanto à ré do contratorpedeiro mais à 
ré. Cumpre registrar também que, durante 
toda a singradura, não houve qualquer co-
municação entre a corveta, o Santa Maria e 
os contratorpedeiros, e que uma aeronave 

americana de patrulha esteve permanente-
mente sobrevoando a inusitada formatura.

Cerca das 9 horas da manhã, do dia 
1º de fevereiro, enquanto em Brasília se 
sucediam os eventos do programa de 
transmissão da faixa presidencial, o Santa 
Maria passou a demandar o porto do Re-
cife, vindo a fundear cerca das 11 horas a 
exatamente 3 milhas dos molhes do porto, 
no limite das águas territoriais brasileiras da 
época. Cerca das 9 horas e 30 minutos, com 
a corveta navegando na esteira do Santa 
Maria, nosso vigia informou “periscópio 
pelo través de boreste”, o que confirmei, 
pessoalmente e me surpreendi com sua 
velocidade, igual à da corveta no momento, 
de 13 nós. Quando, cerca das 10 horas, o 
vigia informou “submarino na superfície na 
alheta de boreste a cerca de 2.000 jardas”, 
eu aproei a corveta na sua marcação a fim 
de identificá-lo. Interrogado por holofote, 
ele respondeu “USS Seawolf”. Em seguida, 
com o Santa Maria já fundeado, recebi 
ordem de entrar no porto e atracar.

Ali já estava à minha espera o então 
capitão dos portos, Capitão-de-Mar-e-Guerra 
Hélio Ramos de Azevedo Leite. Disse-me ele 
que eu tocasse rancho para a guarnição e 
que estivesse pronto para desatracar logo 
em seguida, pois ele regressaria em curto 
prazo e a corveta levá-lo-ia ao Santa Maria.

De fato, cerca das 13 horas, regressou o 
Capitão-de-Mar-e-Guerra Hélio Leite, acom-
panhado do então 1o Secretário Dario Castro 
Alves, representante do novo Ministro das 
Relações Exteriores, Afonso Arinos de Melo 
Franco, de um capitão-de-fragata fuzileiro 
naval, representante do novo Ministro da 
Marinha, Almirante Silvio Heck, e do Secretá-
rio de Segurança do Estado de Pernambuco, 
Coronel Costa Cavalcante.

Essa delegação embarcou, a corveta 
desatracou do porto e atracou meia hora 
depois a contrabordo do Santa Maria, já 
com sua escada de portaló arriada. A de-
legação chefiada pelo Comandante Hélio 
Leite negociou com os revolucionários 
em nome do governo brasileiro, mas não 
conseguiu obter o desembarque dos pas-
sageiros naquela mesma tarde; os ibéricos 
continuavam ganhando tempo e espaço na 
imprensa internacional. Nas cerca de duas 
horas em que a delegação permaneceu a 
bordo do navio sequestrado, nós na corve-
ta constatamos um clima aparentemente 
alegre entre os turistas, como se estives-
sem “curtindo” aquela aventura.
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Notas do autor:
1 Àquela época, o Comando do 3o 

Distrito Naval estava sediado em Reci-
fe. Posteriormente, foi transferido para 
Natal, onde se encontra atualmente.

2 O Capitão Henrique Galvão mor-
reu no Brasil em 1971 (com 76 anos) e 
foi sepultado no cemitério paulistano 
do Araçá. Posteriormente, seus restos 
mortais foram trasladados para Lisboa, 
onde, em 10 de novembro de1991, 
foram colocados em um mausoléu, em 
cerimônia na qual discursou o presiden-
te de Portugal.

3 Esse mesmo dia, 4 de fevereiro de 
1961, é considerado em Portugal como 
a data de início da guerra colonial entre 
a metrópole e suas províncias ultrama-
rinas, marcada que foi pelo ataque dos 
guerrilheiros do Movimento Popular 
para a Libertação de Angola (MPLA) à 
prisão central de Luanda.

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref)

ainda no dia 2 de fevereiro, o rebocador portuário  
aguarda os tripulantes para levá-los ao cais

Este artigo foi publicado na Revista Marítima 
Brasileira – v. 121 nº 1/3 – jan./mar. 2001; 

encontra-se também disponível para 
consultas no “Centro de Documentação 25 

de Abril” , da Universidade de Coimbra – 
Portugal, catalogado com referência à 

“Operação Dulcineia”. 

no mesmo dia 2 de fevereiro, os passageiros do santa Maria  
desembarcam no cais do porto de recife

Fundeados não muito distantes do Santa 
Maria, podia-se ver um contratorpedeiro 
americano e o Contratorpedeiro Paraíba.

A delegação voltou à corveta, regressa-
mos ao porto e recebi ordem de permanecer 
atracado até a manhã do dia seguinte, quan-
do retornaríamos ao Santa Maria. Na manhã 
da quinta-feira, 2 de fevereiro, a delegação 
reembarcou na corveta, tornamos a atracar 
a contrabordo do Santa Maria. Novamente 
a negociação não terminou em acordo. 
Retornamos ao porto, e recebi ordem de 
estar pronto a desatracar em curto prazo. 
Nessa manhã, constatamos que o ambiente 
a bordo do navio sequestrado começava a 
se deteriorar entre os passageiros e, princi-
palmente, entre os tripulantes. Recolhemos 
no convés da corveta várias mensagens 
escritas em cardápios impressos dos res-
taurantes do navio, provavelmente jogadas 
por tripulantes, contendo dizeres tais como 
“salvem-nos”, “está faltando água”, “quere-
mos desembarcar”, “pedimos socorro às au-
toridades brasileiras” etc.; e vimos também 
movimentos de tripulantes aparentemente 
querendo pular para a corveta.

Início da tarde do mesmo dia 2 de feve-
reiro, a delegação reembarcou na corveta, e 
tornamos a atracar a contrabordo do Santa 
Maria. Logo após o transbordo da delegação, 
constatamos a enorme deterioração do 
ambiente a bordo do navio sequestrado; 
não só continuamos a recolher bilhetes 
aflitos, como os passageiros, numa atitude 
de inconformismo, começaram a jogar nos 
conveses da corveta estofados retirados pro-
vavelmente das embarcações de salvatagem. 
Logo em seguida, dois garçons portugueses 
se atiraram no convés da corveta, saindo de 
estreitas vigias localizadas a vários metros 
acima. Procurei afastar os dois navios, man-
dei trazer os aterrorizados fujões ao tijupá, 
eles me disseram que queriam ser “presos 
pela polícia brasileira”, eu lhes disse que es-
tavam presos, mandei escondê-los cobertas 
abaixo, enquanto ouvia-se um coro no Santa 
Maria que dizia “fica, fica, fica”... Quando a 
delegação retornou, disse-me o Comandante 
Hélio Leite que a corveta deveria regressar 
e atracar ao cais, e que os revolucionários 
tinham concordado enfim com a entrada 
do navio no porto para desembarcar os 
passageiros. Assim foi feito. O Santa Maria 
fundeou pouco depois na bacia de evolução, 
portanto já por dentro dos molhes do porto; 
o Comando do 3o DN providenciou embarca-
ções para a retirada dos passageiros e suas 

bagagens logo após o fundeio; os tripulantes 
desembarcaram em seguida e os “nossos 
dois garçons” se misturaram a eles.

Os cerca de 25 revolucionários permane-
ceram a bordo, já sem qualquer possibilidade 
de continuarem viagem para Angola; aceita-
ram receber uma equipe da Base Naval do 
Recife para guarnecer a praça-de-máquinas 
e os equipamentos vitais, um pelotão de 
fuzileiros navais para “ajudá-los na guarda 
do navio” e um capitão-de-corveta como 
oficial de ligação. A Caboclo recebeu ordem 
de desatracar e fundear próximo ao Santa 
Maria, dentro da bacia de evolução, para 
um eventual apoio noturno ao pessoal da 
Marinha a bordo.

Após o fundeio, mandei arriar a lancha e 
dirigi-me ao Santa Maria; apresentei-me ao 
Capitão-de-Corveta Thales Fleury de Godoy 
– representante pessoal do Contra-Almiran-
te Dias Fernandes –, com quem tomei um 
cálice do ótimo vinho Grandjó (segundo ele 
“cortesia do Salazar”); ele me apresentou 
ao Capitão Galvão, com quem conversei 
por algum tempo; verifiquei que o pelotão 
de fuzileiros navais já havia montado um 
acampamento improvisado no tombadilho 
e regressei à corveta.

Até então o governo brasileiro reco-
nhecia que o navio sequestrado estava em 
poder dos revolucionários, o que era parte 
do acordo que permitiu o desembarque de 
todos os passageiros e tripulantes.

Decorrer do dia seguinte, sexta-feira, 3 
de fevereiro de 1961, o Comando do 3o DN 
concertou com os revolucionários a entrega 
do Santa Maria à Marinha do Brasil, em troca 
de asilo político para todos, em condições 
que seriam detalhadas posteriormente.

Em consequência, realizou-se no final 
da tarde desse mesmo dia uma incrível 
cerimônia “militar”, a qual, pelo inusitado do 
ambiente, do conjunto dos personagens parti-
cipantes, do teor dos documentos lidos e dos 
procedimentos seguidos, permanece muito 
nítida até hoje em minha memória. Julgo ser 
interessante para os leitores a sua descrição.

– Local: convés superior de boreste do 
Santa Maria, a meio-navio, em área contígua 
ao salão nobre da 1ª classe, mas separada 
deste por portas de vidro fechadas.

– Participantes:
a) jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas, 

nacionais e internacionais, amontoados 
dentro do salão nobre, com dificuldade de 
cobrir a “cerimônia”;

b) o Contra-Almirante Dias Fernandes  

presidindo a “cerimônia”, de costas para o 
salão nobre, tendo ao lado seu ajudante-
de-ordens (e o autor deste relato por trás 
dos dois);

c) um destacamento de cerca de 20 
sargentos e marinheiros brasileiros forma-
dos em coluna por três, de costas para o 
mar, “comandados” pelo Capitão-de-Corveta 
Thales, todos de frente para o Almirante e 
à sua direita;

d) os cerca de 25 revolucionários, for-
mados em coluna por três, de costas para 
o mar, comandados pelo Capitão Henrique 
Galvão, todos de frente para o Almirante e 
à sua esquerda; portanto, Galvão e Thales 
encontravam-se lado a lado, voltados para 
o Almirante.

– Cerimônia: todos em posição de 
“sentido”, o Almirante determinou que o 
ajudante-de-ordens lesse uma carta datada 
desse mesmo dia 3, dirigida ao Capitão Gal-
vão e por ele assinada em nome do governo 
brasileiro, na qual constava a proposta de en-
trega do Santa Maria à Marinha do Brasil e a 
oferta de asilo político no território brasileiro 
a cada um dos revolucionários, desde que se 
abstivessem de atividades contrárias aos go-
vernos de outros países. A seguir, o Almirante 
tomou a palavra e disse que naquela carta 
o Capitão Galvão havia aposto a expressão 
“de acordo” e sua assinatura. Determinou, 
em seguida, que o ajudante-de-ordens lesse 
sua ordem do dia referente ao evento. Essa 
ordem do dia do Comando do 3o Distrito 
Naval dizia que, em decorrência da carta 
que terminara de ser lida e que passara a 
ser um anexo daquela ordem do dia, era 
nomeado o Capitão-de-Corveta Thales para 
exercer o comando militar do Navio Mercan-
te Santa Maria. Em sequência, para minha 
estupefação, determinou que fosse transmitido 
o comando, ao que o Capitão Galvão 2 e o 
Capitão-de-Corveta Thales viraram-se um para 
o outro, com as mãos em continência militar, e 
disseram, respectivamente: “Passo o comando 
do Navio Mercante Santa Maria” e “Assumo o 
comando do Navio Mercante Santa Maria”. A 
seguir, disse o Almirante que a cerimônia se 
encerraria com a deposição das armas pelos 
revolucionários; esses então, em coluna por 
um, dirigiram-se ao salão nobre, onde, sob os 
flashes dos fotógrafos, foram deixando suas 
precárias armas (algumas poucas metralha-
doras de mão, escopetas, pistolas, revólveres, 
facas e facões) em um sofá adrede preparado, 
e seguiram escadas abaixo para uma embar-
cação portuária que já os esperava.

Terminada a “cerimônia”, permaneceu e 
pernoitou a bordo do Santa Maria apenas o 
pessoal militar da Marinha.

Sábado, 4 de fevereiro de 19613, com 
o navio já atracado, foi realizada a bordo 
uma cerimônia bem mais simples e rápida, 
em que foi lavrado e assinado por diplo-
matas brasileiros e portugueses um Termo 
de Transferência do Santa Maria para a 

jurisdição portuguesa. O então adido das 
Forças Armadas de Portugal em Brasília re-
cebeu oficialmente o navio e o entregou ao 
representante de seu armador, a Companhia 
Colonial de Navegação.

Terminou assim um evento ocorrido há 
54 anos, do qual poucas pessoas se lembra-
riam meses após, e muito menos nos dias de 
hoje (2015), de virada do século.

O propósito deste relato foi registrar 
a participação da Marinha do Brasil na 
referida operação de pirataria com fins 
políticos, especialmente os fatos que ocor-
reram no mar. Para isso, valeu-se o autor 
da sua memória, a qual foi confirmada pelo 
relatório dessa operação, elaborado pelo 
Comando do 3o Distrito Naval, assinado 
pelo Contra-Almirante Dias Fernandes e 
guardado no Arquivo da Marinha. As fotos 
aqui inseridas foram tomadas pelo autor. 
Infelizmente, apesar do seu empenho, não 
foi possível localizar a carta do Almirante 
ao Capitão Galvão nem a Ordem do Dia de 
3 de fevereiro de 1961, do Comando do 3o 
Distrito Naval, para aqui publicá-las.

Eventuais observações que os leitores 
queiram propor ao texto acima serão muito 
bem recebidas. n
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EPIsÓDIOs 
INCRIvEIs

mARInhAgenS

eGBeRto  BaPtIsta sPeRlInG* da Vida 
a boRdo

              
              

    2º PARTE

u m determinado navio saiu do dique e 
foi marcada a data para sua experiên-
cia de máquinas. Foi durante a mesma 
que ocorreu o seguinte episódio: 

O navio estava atracado ao cais W do 
Arsenal de Marinha (AMRJ), por fora em uma 
linha de navios, entre o antigo dique flutu-
ante Ceará e a porta do dique Guanabara 
(atual dique Almirante Jardim). A proa estava 
voltada para a ponte Arnaldo Luz (a ponte 
que liga a Ilha das Cobras ao Cais da Ban-
deira). Navio em DEM, o Imediato recebeu 
os “prontos” dos chefes de departamento, 
mandou aliviar a amarração e desceu para 
dar o “pronto” do navio ao Comandante na 
câmara. Este subiu ao Tijupá, examinou a 
situação e determinou que fossem largadas 
todas as espias, exceto a espia 1. A propó-
sito, a maré estava de vazante (corrente em 
direção à ponte) e um vento, de moderado 
para forte, soprava em direção à ponte. Em 
consequência, com a proa ainda amarrada 
ao navio a contrabordo pela espia 1, o 
navio começou a girar e ele mandou que 
se deixasse a espia 1 correr. O navio girou 
180°, ficando agora com a proa na direção 
do CIAW, o Comandante mandou largar a 
espia 1 e pediu “máquinas adiante 1/3”. 
Manobra perfeita, à exceção da velocidade 

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref)

que era muito baixa para se contrapor aos 
fortes efeitos contrários de vento e maré. 

O Imediato, na qualidade de assessor 
direto do Comandante, sugeriu um aumen-
to da velocidade adiante para compensar 
o efeito vento-maré, mas o Comandante 
não a adotou, dizendo-lhe: “Imediato – a 
manobra está comigo”. O Imediato se afas-
tou, deixando-o manobrar sozinho. Como o 
conjunto vento-maré sobrepujasse a força 
dos propulsores, o navio começou a cair para 
ré, em direção à ponte. Finalmente, quando 
a popa já estava quase chegando à ponte, 
o Comandante ordenou “máquinas adiante 
toda a força”. A máquina atendeu, porém o 
navio caiu numa resultante do efeito vento 
+ maré x máquina e, literalmente, “atracou” 
ao cais (se é que se pode assim chamar) 
entre o dique Santa Cruz e a então Odonto-
clínica Central da Marinha (atual Serviço de 
Documentação da Marinha), com a 
popa sob a ponte, quase até a altura 
da chaminé... Foram passadas as 
espias e o navio, já com as máquinas 
paradas, atracou ali sem maiores 
consequências. Com o navio ainda 
em DEM, o Comandante resolveu 
desatracar novamente, apesar de 
todos os apelos do Imediato para que 

não o fizesse (mostrou-lhe a carta náutica, 
indicando a existência de pedras sob o navio, 
naquele local) e que solicitasse a presença de 
rebocadores do AMRJ para tirá-los daquele 
cais improvisado. O Comandante não aceitou 
a sugestão do Imediato e decidiu desatracar 
sem o auxílio de rebocadores. Mandou largar 
toda a amarração e determinou: “Todo o leme 
a BB. Máquinas adiante 1/3”. O navio iniciou 
um seguimento para vante, se afastando do 
cais. Todavia, quando o navio passou pelas 
pedras existentes sob ele, junto ao cais, o eixo 
e o hélice de BE as atingiram, e o navio passou 
a trepidar violentamente. O navio teve que 
docar novamente para os necessários reparos 
(substituição do hélice de BE, realinhamento 
do eixo de BE e troca da bolina de BE). 

Às vezes, é muito bom para o Coman-
dante pensar um pouco, antes se recusar a 
acatar uma sugestão de seu Imediato..

D urante uma operação envolvendo 
navios em um Grupo-Tarefa (GT), foi 
determinado a um Contratorpedeiro 
(CT), que chamaremos de CT 1, rece-

ber óleo combustível (OC) do Navio-Tanque 
(NT). Foi efetuada a aproximação, por BE 
do NT, até que, em posição, a estação de 
recebimento de ré do CT 1 ficasse alinhada 
à de fornecimento de ré do NT. Passados os 
cabos e conectado o mangote, foi iniciado 
o bombeamento. O CT 1 se manteve em 
posição e, após cerca de 50 minutos, já tinha 
recebido aproximadamente 200 toneladas 
de OC. Restavam ainda algumas toneladas 
para atestá-lo. Nesse momento, o Oficial de 
Comando Tático (OCT) do GT determinou que 
outro CT, que chamaremos de CT 2, fizesse a 
aproximação do NT pelo outro bordo, a fim 
de que também recebesse OC. Entretanto, o 
recebimento seria pela estação de recebimen-
to de ré do CT 2 com a de fornecimento de 
vante do NT. O mar  estava  absolutamente 
tranquilo e o vento era muito fraco.  

Dessa forma, nenhum elemento da 
natureza poderia interferir com a faina ou  
dificultar a sua execução. O CT 2 efetuou 
a aproximação ao NT e alcançou a posição 
determinada a BB do NT. Entretanto, por 
razões desconhecidas, não conseguia se 
manter no rumo do recebimento. Fez alguns 
ziguezagues pela bochecha de BB do NT sem 
que fosse passado para este sequer um cabo. 
De repente, deu-se o inesperado: o CT 2, a 
BB do NT, efetuou uma guinada brusca para 
BE, fazendo com que o mesmo cortasse a 
proa do NT. A partir desse instante, a proa do 
NT colidiu algumas vezes com o CT 2 por BE, 

A o longo da carreira, observamos 
o hábito, nem sempre correto, de 
“dar trote” nos oficiais médicos e 
dentistas novos ao embarcarem pela 

primeira vez. Em um certo contratorpedeiro, 
embarcou um primeiro-tenente médico que, 
além de ser muito simpático e excelente 
profissional, era ainda interessado nas fainas 
marinheiras, a ponto de, por exemplo, se 

da Força de Contratorpedeiros (ForCT) ao 
ComEsqdCT1, em continuação às mensagens 
da Diretoria do Pessoal da Marinha (DPMM) 
ao Comando da Esquadra (ComemCh) e 
deste à ForCT, determinando designar um 

interlocutor... Finalmente, bem na hora do 
jantar, em viagem, apareceu a mensagem 
falsa final do Esquadrão de CTs ao navio, 
determinando o desembarque do Médico 
do navio para a Ilha da Trindade. Quando 
o mensageiro trouxe a pasta de mensagens 
para a Praça d’Armas, o Imediato foi o pri-
meiro a examiná-la e deu a notícia a todos, 
em especial ao Médico. Este, ao recebê-la, 
começou a chorar. Nesse momento, todos 
os que haviam participado da brincadeira 
compadeceram-se do coitado e, afinal, o 
Imediato mandou servir um uísque para o 
Doutor e revelou-lhe a trama, dizendo que 
era apenas um “trote” e que serviu para tor-
ná-lo ainda mais amigo e membro efetivo da 
Praça d’Armas. Nessa noite, o Doutor, enfim, 
dormiu aliviado... 

durante o seu deslocamento. O CT 1, a BE 
do NT, com sua faina de recebimento quase 
concluída, foi surpreendido com a visão do 
CT 2 já aparecendo por BE do NT, em sua 
proa, num rumo obliquo ao do NT e dele 
mesmo. O Comandante do CT 1, a BE do 
NT, ordenou, rapidamente, “Interromper o 
bombeamento. Desengajar em emergência”. 
Ao mesmo tempo, aproximou-se o quanto 
possível do bordo do NT, como se fosse 
atracar a seu contrabordo, no intuito de 
tentar retardar a iminente colisão com o CT 
2 ou, se possível, evitá-la. Não foi possível: 
mesmo já desengajado do NT, sua proa 
colidiu na altura do guarda-hélice de BE do 
CT 2. Foi evitada, entretanto, uma tragédia 
de maiores proporções. O resultado do aci-
dente foi, evidentemente, mais sério para o 
CT 2, pois teve avarias em seu eixo e hélice 
de BE, além das estruturais na seção de ré 
resultantes do abalroamento que sofreu do 

CT 1. Este sofreu uma grande mossa na proa, 
tendo que, no regresso ao Rio, ter parte dela 
substituída por uma nova no AMRJ. 

Sem dúvida, foi uma grande emoção 
para todos os envolvidos. O fato foi docu-
mentado por um segundo-tenente do NT, 
que fotografou toda a sequência narrada 
acima, a qual serviu ao Comandante do CT 
1 para comprovar sua isenção de responsa-
bilidade no ocorrido, além do depoimento 
do Comandante do 1º Esquadrão de CTs (que 
estava ao lado do Comandante, no Passadiço 
do CT 1), durante a sindicância aberta por 
determinação do Comandante-em-Chefe da 
Esquadra (ComemCh) e conduzida pessoal-
mente pelo então Comandante da Força de 
Contratorpedeiros (ComForCT). Uma dessas 
fotos, exibida abaixo, ilustra o que narramos, 
no instante da colisão. n

Ocorreram, ao longo da nossa  
sempre saudosa carreira naval,  

episódios inusitados ou divertidos. 
    É nossa intenção, neste modesto artigo,  

em sequência a artigo com o mesmo  
título publicado na edição nº 372  

desta revista, narrar mais alguns deles,  
vivenciados pelo autor ou narrados por colegas.

A fim de preservar o anonimato ou respeitar  
a memória dos protagonistas ou participantes  
já falecidos, serão omitidos nomes de pessoas  

e de navios. Os fatos, todavia, são reais e  
pertencem a um passado saudoso. 

Vamos a eles:

oferecer como voluntário para guarnecer 
o telefone inter-passadiços nas passagens 
de carga leve ou reabastecimentos de óleo 
combustível ou, ainda, apreciar as atividades 
no Passadiço, que costumava frequentar 
sempre que suas atividades profissionais 
o permitiam. Mas, nem mesmo dotado de 
todos esses atributos marinheiros, escapou 
do tradicional “trote”. Ele era noivo e estava 

com seu casamento marcado, para o qual já 
havia convidado todos os oficiais do navio. 
O Chefe do Departamento de Operações 
(CheOp) liderou a trama. O navio estava em 
comissão em Grupo-Tarefa com o Coman-
dante do 1º Esquadrão de CTs (ComEsqdCT1) 
a bordo. Um dos oficiais do Estado-Maior 
do ComEsqdCT1 aderiu à brincadeira. Foi 
forjada uma mensagem fictícia do Comando 

Primeiro-Tenente  Médico para servir na Ilha 
da Trindade, com apresentação obrigatória 
em data anterior (três dias) ao casamento do 
Médico (para os que não sabem, à época, o 
período de permanência na Ilha da Trindade 
era de seis meses, sem a família...). Tal men-
sagem, após entendimentos prévios com o 
Comandante e com o Imediato (que não se 
opuseram ao “trote”), circulou na pasta de 
mensagens do navio (apesar de nada ter 
com o navio – era só para causar tensão no 
Doutor, que a cada hora passou a ficar mais 
agoniado...). Ele passou dois dias comentan-
do com os demais oficiais que não sabia o 
que fazer se fosse o escolhido. “Como vou 
fazer com meu casamento – a cerimônia, o 
juiz do casamento civil, a festa, os convites 
já enviados?” – dizia o pobre Doutor a cada 
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hISTÓRIAS nAVAIS

A 
fortuna do mar faz acontecer 
coisas incríveis. Jamais tomei 
conhecimento, ou sequer ima-
ginei que em nossa Marinha, 
um contratorpedeiro fosse pre-
miado com a sorte de rebocar 

um submarino em alto mar. Realmente era 
impensável que tal situação viesse a ocorrer. 
Que me perdoem os submarinistas, pela 
revelação de fatos que não gostariam de ver 
publicados e que muitos desconhecem, em 
particular, os mais jovens oficiais.

Tudo aconteceu quando, em exercícios 
durante a Operação Pré-Unitas XIV, com a 
presença de navios da Marinha dos EUA e 
de outras, o S Guanabara, que tentava pe-
netrar a cobertura anti-submarino e atacar o 
corpo principal ficou impedido de realizar o 
seu intento, pois teve que vir à superfície em 
emergência, por motivo de alagamento no 
compartimento de baterias, felizmente sob 
controle, pois não houve maiores riscos para 
a tripulação e o próprio navio. Logo o fato 
foi comunicado ao OCT, com o respectivo 
pedido de socorro. Mais tarde, o ineditismo 
dessa situação de certo modo proporcionou 
às tripulações dos briosos “bicos finos” a 
oportunidade ímpar de “gozar” os submari-
nistas, seus tradicionais “rivais” em exercícios 
operativos no mar.

Tal situação ocorreu na inesquecível 
madrugada do dia 30 de outubro de 1973, 
a cerca de 100 milhas do cabo Santa Marta, 
em Santa Catarina (SC). Faziam parte do 
GT brasileiro o NAeL Minas Gerais, os CTs 
Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piaui, Mara-
nhão, Mato Grosso e Santa Catarina, e o  

S Guanabara, conforme o Termo de Viagem 
nº 118/73 do CT Paraíba.

Depois de alguma expectativa, o CT 
Paraíba, cuja alcunha era Manila, teve o pri-
vilégio de ser designado para realizar a difícil 
faina de reboque do submarino avariado, 
acredito que pelo fato de o seu comandante 
ser o mais moderno, muito embora tenha 
assumido o comando recentemente. Em 
decorrência, o navio foi desincorporado do 
GT e imediatamente rumou em direção ao  
S Guanabara que se encontrava à matroca. 
No deslocamento, começaram os preparati-
vos para a faina de reboque e o comandante 
que jamais tivera uma vivência anterior na 
realização dessa faina com navios de super-
fície, muito menos com um submarino, teve 
que recorrer aos manuais e à experiência 
prévia de oficiais e praças que haviam 
servido em rebocador da MB. Tal situação 
inédita não nos intimidou, pelo contrário, se 
constituiu em mais um empolgante desafio 
no mar a ser vencido na nossa carreira naval, 
e encarada como uma incrível e afortunada 
oportunidade de socorrer o “inimigo” e a sua 
valorosa tripulação. Naturalmente, os demais 
CTs que respeitavam o navio, tanto é que 
pronunciavam frequentemente “delenda est 
Manila”, mais uma vez ficaram enciumados 
com a sorte do Paraiba.

Ao chegarmos às proximidades do 
submarino, observamos as condições me-
teorológicas, felizmente verificando que os 
ventos estavam com pouca intensidade,  e 
o mar, com pequenas vagas, considerando-
se as condições normais naquela área do 
oceano no paralelo do Cabo Santa Marta, 

quase sempre tempestuosa. Felizmente, a 
visibilidade também estava favorável.

Então, o contratorpedeiro contornou o 
submarino avariado e se posicionou com 
a sua popa a relativamente curta distância 
da proa onde poucas praças se preparavam 
para receber a retinida e, posteriormente, o 
cabo de reboque de aço, uma vez que apenas 
dispõe de amarras para a própria atracação. 
Sem dúvida, quanto menor a distância entre 
os navios, maior a facilidade e rapidez da 
faina marinheira, embora os riscos de uma 
colisão ficassem proporcionalmente aumen-
tados. É claro que não faltaram momentos de 
preocupação e até mesmo de certa angústia 
pelo fato de,  à medida que a faina transcor-
ria, os dois navios tenderem a se aproximar, 
em virtude das condições do mar e vento, 
embora não muito desfavoráveis, e, parti-
cularmente, pela tensão exercida pelo cabo 
de reboque de aço, levando o comandante,  
por diversas vezes, a determinar aceleração 
da manobra, uma vez que estava impedido 
de usar a máquina.

Uma vez concluída a passagem dos 
cabos, às 7h.30min iniciamos a faina de 
reboque, que durou cerca de 15 horas, 
utilizando a velocidade média de seis nós. 
No deslocamento também foram adotadas 
todas as precauções e verificações que o 
reboque exigia, especialmente por se tratar 
de uma faina complexa, com tamanha 
responsabilidade, por envolver a segurança 
do submarino e da sua tripulação. Todavia, 
nas últimas horas do reboque, verificamos 
que o cabo de aço apresentava certa fadiga 
e, como resultado, algumas cordoalhas es-
tavam se rompendo. Assim, especialmente 
depois do por do sol, vivemos algumas horas 
de intensa angústia, emoção, suspense, e 
preces para que não acontecesse o pior, ou 
seja, o rompimento total do cabo de aço.

Felizmente, às 22h.30min chegamos às 
imediações do porto de Imbituba (Santa Ca-
tarina – SC), onde nos aguardava a corveta 
encarregada de completar o reboque do 
Guanabara. A nossa tripulação estava eufó-
rica com o pleno sucesso da emocionante e 
inesquecível faina, confirmando a lenda de 
que o CT Paraíba “não era um CT qualquer”.

Procurei corresponder ao orgulho e 
felicidade geral, determinando a colocação 
em linha das quatro caldeiras durante a  

singradura escoteira para o porto do Rio Gran-
de (Rio Grande do Sul – RS), o que permitiu ao 
navio desenvolver a velocidade na superfície 
de cerca 30 nós, sem qualquer problema.

Lá chegamos cerca das 16 horas do dia 
seguinte, atracamos à contrabordo do CT 
Maranhão e o Navio foi incorporado ao GT 
para, poucos dias depois suspender e parti-
cipar da Operação UNITAS XIV.

A narração desse acontecimento inédi-
to em nossa Marinha tem o propósito de, 
mais uma vez, enaltecer a extraordinária 
importância dos nossos antigos CTs, seja da 
Classe Fletcher, Allen Summer ou Goering, no 
aprimoramento de procedimentos operativos 
e marinheiros de nossas praças e oficiais 
durante tantos anos em que estiveram no 
serviço ativo, contribuindo sobretudo para 
o orgulho das suas tripulações que sempre 
enalteceram a vaidade de servirem nesses 
bravos CTs, naturalmente com destaque para 
o nosso glorioso Paraíba, pela sua sempre  
vitoriosa participação individual ou conjunta 
em tantos eventos operativos. Assim, é muito 
positivo e desejável que, especialmente, os 
atuais homens do mar tomem conhecimento 
de fatos marcantes envolvendo essa ines-
quecível e briosa classe de CTs.

Aproveito para comentar que a detecção 
de submarino submerso, em sua tentativa 
de atacar o corpo principal, sempre foi um 
tremendo desafio para os navios da cober-
tura, especialmente para aqueles dotados 
de recursos anti-submarino menos sofistica-
dos, apesar da máxima vigilância por parte 
dos dedicados e competentes operadores 
dos equipamentos.

Reportando-me  a esse aspecto opera-
tivo, mais uma vez tenho a honra de res-

saltar a destacada participação do Paraíba 
na Operação UNITAS XV, com a presença 
dos CT Mariz e Barros, Rio Grande do Norte, 
Piauí, Santa Catarina e Maranhão, além dos 
Submarinos Rio Grande do Sul e Humaitá 
(recentemente incorporado à nossa Esqua-
dra, depois da sua construção em estaleiro 
inglês), DLG Belknap, DD Bordelon, DE 
Ainsworth e SS 416 Tiru.

Era cerca de 2h30min do inesquecível 
20/9/1974, quando o oficial de som solicitou 
a minha presença no respectivo camarim, pois 
o Paraíba estava com contato submarino mui-
to consistente. Meio incrédulo, prontamente 
atendi ao chamado. Após avaliar a situação, 
considerei o contato positivo e determinei a 
realização de ataques sucessivos ao “inimigo”.

Confesso que fiquei um tanto desaponta-
do, pois o submarino não acusou os ataques 
conforme estava previsto na Ordem de 
Operação. Todavia, mais tarde o OCT para-
benizou o Paraíba pelo sucesso da detecção 
e dos ataques realizados. A tripulação, mais 
uma vez, ficou exultante e orgulhosa com a 
atuação do navio.

O Comandante do Humaitá, na Reu-
nião de Crítica,  no porto da cidade de Rio 
Grande – RS, explicou que decidiu penetrar 
pelo setor da retaguarda da cobertura A/S 
guarnecido pelo Paraíba, cujo sonar (AN/
SQS-4A) era inferior aos demais. Assim, jul-
gou que a penetração na cobertura não teria 
maiores problemas, contando também que, 
em face do adiantado da hora, o pessoal 
do Paraíba não deveria estar atento. Ledo 
engano, fatal para as suas pretensões, que 
subestimou a capacidade do aguerrido CT. 
Tremenda lição operativa: “jamais menos-
prezar a capacidade do inimigo”.

ContRatoRpedeiRo ReboCa submaRino 

“PElOs 
QuEIxOs”

Finalizando, transcrevo o cartão de con-
gratulações enviado pelo Comandante do 
“Humaitá”, com a sua gentil aquiescência 
para a reprodução neste artigo:

“Submarino HUMAITÁ
Em 20/9/1974
 Prezado Marciano.
Mais uma vez se comprova que HO-

MENS DE FERRO em navios de madeira 
valem mais que a hipótese contrária.

De nada vale um SQS-26 operado 
sem entusiasmo, a mola mestra do 
sucesso. A alta competência, profissiona-
lismo sério e sobretudo a vontade férrea 
suas e de seus subordinados provaram 
que um SQS-4A, no final de uma cober-
tura é tão eficiente quanto os poderosos 
“pings” de tantos milhões de dólares, 
quando os seus operadores sabem fazer 
a diferença de equipamento.

Parabéns a vocês todos. Foi uma 
honra ter sido “afundado” pelo PARAÌBA!

Guenter Henrique Ungerer
Comandante”

Reconhecendo a  participação destacada 
do Paraíba em muitos eventos operativos, o 
Comench designou-o para escoteiro oficial-
mente representar a Esquadra na Semana da 
Marinha, em dezembro de 1974, no porto de 
Cabedelo – no Estado que lhe deu o nome.

Naquela  oportunidade, o navio foi 
homenageado por autoridades locais, 
destacando-se a presença do Governador, 
que retribuímos com especial almoço na 
proa. Todos nos orgulhamos também pela 
excelente acolhida por parte da população 
de João Pessoa. A mídia local deu ampla 
divulgação da presença do Paraíba, que se 
submeteu à visitação pública no período em 
que esteve atracado.

braVo ZuLu para o eterno Manilha e às 
suas tripulações que criaram e enalteceram as suas 
tradições exemplares, que, sem dúvida, serviram 
de exemplo e motivação para os posteriores 
“guerreiros” da nossa Esquadra! 

Essas e tantas outras recordações de 
muitos anos em que tive a felicidade e o 
privilégio de viver embarcado em Escoltas da 
nossa Esquadra da Marinha do Brasil haverão 
de me acompanhar pelo resto da vida!

Saudações ao “Nosso barco, nossa 
alma”! n

MIlton MaRCIano*

*Vice-Almirante (Ref).

Foto da operação  
feita pelo autor desta matéria
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o calendário cultural 
do Rio de Janeiro, já tem data 

marcada para sua próxima edição, e é mais 
um convite para sua participação.

O Festival teve o seu encerramento ofi-
cial com um coquetel de confraternização, 
onde todos receberam os Certificados de 
Participação e a alegria e satisfação geral, 
deram o tom. n

O Festival ainda foi 
brindado por um belíssimo recital de 

harpa celta, com a harpista Dharana Marum, 
que também canta no Coral do Clube Naval. 

Esse delicioso evento, que 
já entrou para 

da Globo – Projac), que também regeu o 
Grande Coral do Festival, com a participa-
ção de todos os inscritos. Tanto as oficinas 
quanto o Grande Coral do Festival, tiveram o 
apoio do pianista e compositor João Braga, 
além dos músicos do navio, Geraldo Jacobs 
no baixo elétrico e do baterista Cezar Audi. 
O Festival teve também uma mesa redonda 
para os maestros e profissionais 
envolvidos. 

março de 2015 e teve a representação de di-
versos corais institucionais e independentes, 
tais como: Coral Vozes de Saquarema, Coral 
Vox in Vias (Rio de Janeiro), Coral Cantavento 
Ferlagos (Fundação Educacional da Região 
dos Lagos), Coral do Colégio Bom Jesus Sé-
vigné (Macaé), Coral da Vale (Rio de Janeiro), 
Coral Embandocanto (vinculado a Sala Baden 
Power – Rio de Janeiro), Coral da General (Rio 
de Janeiro), Coral da Nata Musical (Bahia), 
Grupo Vocal TPM/SET (Rio de Janeiro) e o 
Coral Italiano. Esse evento, produzido pela 
Edhen Produções Artísticas, 
em parceria 

ARTe & enTReTenImenTo

A 
música e o canto coral vem 
sendo institucionalizados há 
vários séculos, por 
conjugarem numa 
única atividade, satis-
fação, equilíbrio interior, 

exercício mental e alegria para a 
alma das pessoas. Atualmente tem 
sido muito direcionada à pessoas na 
terceira idade, que descobrem nesta 
atividade mais uma oportunidade do 
idoso se sentir vivo, participante, ativo e feliz! 
O coral do Clube Naval tem este propósito.                                             
Ele é parte integrante da história do Clube. 
Criado e apresentado aos sócios, num dos 
eventos comemorativos do Centenário da 
Sede Social, em especial, em junho de 2010, 
no dia da inauguração da nova iluminação 
do nosso lindo prédio, o que parece que 
foi ontem, já completa em junho próximo, 
5 anos. Ao longo desse tempo, o coro vem 
amadurecendo e, graças à motivação de 
seus integrantes, já participou de vários 
eventos do próprio clube e fora dele, além 
de eventos especiais em algumas organiza-
ções militares, e mais recentemente, de dois 
festivais corais do Rio de Janeiro, à bordo 
do MSC Orquestra e Lírica, custeados pelos 
próprios integrantes do coro. É dessa motiva-
ção que o coro deseja contagiar mais sócios, 
para que venham conhecer, experimentar 
e participar de mais uma atividade artística 
e cultural promovida pelo Departamento 
Cultural do nosso Clube, associando arte 
e lazer a um convívio agradável, salutar e 
prazeroso, como especialmente o canto coral 

sylvIa da Costa oRazeM*

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1-S)

com a Agência Martha Rio Viagens, é um 
novo espaço que se abre para o canto coral 
brasileiro e tem a direção geral do jornalista 
e produtor cultural Marco Aurélio Ramidan 
e a direção artística do Maestro Eduardo 
Morelenbaum. Nessa 3ª edição, foram 
oferecidos aos participantes, workshops de 
“expressão cênica para cantores” ministrado 
pelo maestro e diretor teatral Jonas Hammar 
que é integrante da Companhia “Blue Man”, 
e também workshop de “dinâmica de ensaios 

para corais amadores”, 
comandada pelo 
maestro Eduar-
do Morelenbaum 
(Regente do Coral 

pode proporcionar. 
O Coral do Clube Naval participou e se 

apresentou duas vezes, com sucesso, do 3º 
Festival Coral em Alto Mar, à bordo do MSC 
Lírica. Esse festival aconteceu de 13 a 16 de 

             A mENtE 
E A AlmA!

CAnTAR  
   FAZ Bem Ao 
             CoRAÇÃo,   
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N ós criamos conceitos sobre tudo e com eles julgamos os outros. Mas será que 
nossas atitudes são coerentes com os nossos próprios princípios? É fácil ver os 
defeitos dos outros, difícil é observar os nossos, diz a sabedoria popular.

todo mundo é honesto
Não se ouve um indivíduo sequer, se confessar desonesto. Todos são 
íntegros. Quando conseguem furar a fila e ser atendidos na frente dos 

outros, consideram isso ajuda de Deus e não uma desonestidade. 

Psssssiu... Ei, amiga!
Vem por aqui...

Armandão!
 Graças a deus você me viu!

Esta fila está um saco!

todo mundo quer a paz
Não há quem não se diga pacifista. Religiões pregam a paz entre as 
pessoas. Todos são francamente a favor da paz, muitos escrevem a 

palavra paz nos seus carros e nas camisas. 
Grupos se unem em passeatas pela paz.

Ameaçaram deter o carro!  
Tive que morrer numa nota preta! 

são uns corruptos!

todo mundo é contra a corrupção 
A corrupção é considerada um mal restrito às instituições públicas e 
partidos políticos. O mesmo cidadão que briga pela moralização do 

país, é capaz de oferecer propina a um guarda, 
mas jamais admite que também está sendo corrupto.

todo mundo é contra a guerra
Todas as nações trabalham para manter a paz mundial. 
As guerras são necessárias apenas em casos extremos, 
para exterminar o mal e restabelecer a paz, ainda que 

para isso matem milhares ou milhões de pessoas.

Tudo pronto para o lançamento da nave Pomba 
nuclear 1. Armas no espaço 

para defender a paz!

• Página retirada do blog: sendino-amigos.blogspot.com.br

tODO muNDO

ai!
  Minha bolsa!   Desculpe!

 Esbarrei sem 
querer!

      
Que nada!
   É ladrão! 

  Segura
esse 
cara
aí!

Mete
porrada

nele!



     É daqui, por toda a história do Brasil que a Marinha parte, fazendo a 

costura do tecido nacional, em um abraço efetivo que garantiu a sua 

integração e unidade. Nesse trabalho, espalha o cheiro do Brasil por 

suas costas amalgamando todas as nuances e construindo o perfume 

nacional.

A Marinha é Brasil,
é também a cara do Rio de Janeiro.

    A Marinha participa da festa dos 450 anos com 

a autoridade afetiva e a autenticidade de quem 

aqui tem estado, ininterruptamente, desde seu 

primeiro dia, defendendo, apoiando, construindo 

nesta cidade.


