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Reestruturação dos  
Soldos dos Militares

Estamos divulgando o processo de apoio, no 
Congreso Nacional, ao Projeto de Lei de Revisão do 
Pagamento de Militares.

Esse projeto necessita de 20.000 inscrições.
Para tanto, clique no local indicado, preencha as 

informações conforme solicitado e receba a confir-
mação por e-mail.

Lembramos que não é necessário ser militar para 
prestar ese apoio.

acesse nosso site e entre no link  
do projeto para apoiar.

www.clubenaval.org.br
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 Osmar Boavista da Cunha junior  
Capitão-de-Fragata (Ref-IM) • Diretor Cultural

A h! Que tempos tenebrosos nós vivemos.
A clava forte está sendo entregue ao Supremo  

Tribunal Federal, através de rigorosa  
regularidade institucional.

Nessa regularidade os militares empenham  
a sua vida na defesa da honra, integridade  
e instituições. Cultivam, de ofício, a avaliação  
permanente de situações, respeitando fatores de  
ameaça, como terrorismo, espionagem,  
e o poderoso poder da cumplicidade.

Essas avaliações geram graves e importantes  
conjecturas. Como empenhar a própria vida  
na defesa da Pátria se, por meio da cumplicidade,  
as instituições perderem a honra e a integridade?

Grave agressão terá de ser combatida, e nesse  
embate empenhamos a própria vida, isso é fora  
de dúvidas. Todavia, convém lembrar a lógica racional  
do combate, pela qual a vida do agressor deverá ir  
primeiro, não importa de que exército venha.

Tempos tenebrosos nós vivemos.  
Todos pagam o pesado preço pela incompetência,  
mentira e corrupção perpetradas contra o Brasil,  
em nome da preservação do poder.

Conforta-nos, contudo, a certeza de que o nosso  
povo está atento e ativo, solidário às medidas  
necessárias à preservação de  
sua história e de seu futuro.

MAs se ergues dA JustiçA 
A clAvA forte...

• • •
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46º SALÃO DE BELAS ARTES • O 
46º Salão de Belas Artes do Clube Naval, 
inaugurado no dia 23 de setembro, fez justa 
homenagem ao professor mazza francesco, 
recentemente falecido. A partir das 18 horas, 
no Salão dos Conselheiros, o presidente do 
Clube Naval, vice-Almirante (Ref-fN) paulo 
frederico Soriano Dobbin, deu início à ceri-
mônia de premiação e passou a palavra ao 
Diretor Cultural, Cmg (Ref-fN) gil Cordeiro 
Dias ferreira, que além dos agradecimentos 
aos artistas expositores e convidados, fez 
uma homenagem póstuma ao professor ma-
zza francesco, em particular aos seus filhos e 
demais familiares. O Dr. Arnaldo mazza, re-
presentando a família, proferiu breves pala-
vras referentes ao trabalho realizado pelo 
seu pai, em prol do engrandecimento cultu-
ral e artístico do Clube Naval e das forças 
Armadas, especialmente da marinha. Após a 
cerimônia de premiação, o presidente do 
Clube Naval, acompanhado do 1º vice presi-
dente do Clube Naval, CAlte (Ref) Tibério 
César menezes ferreira e do Diretor Cultural, 
deu início à exposição, no Salão Nobre, onde 
foi servido um coquetel.

MISSA SOLENE EM MEMÓRIA AOS MARINHEIROS MORTOS EM GUERRA • 
Dia 12 de agosto, às 10 horas, o primeiro Distrito Naval, o Clube Naval e o Serviço de Assistência 
Religiosa da marinha realizaram missa Solene em memória dos integrantes da marinha do Brasil 
e da marinha mercante Brasileira que perderam as vidas em operações de guerra. A missa foi ce-
lebrada pelo Capitão-de-mar-e-guerra (CN) Antônio de paiva Lima, na Igreja Nossa Senhora da 
Candelária, contando com a participação especial do coral do Clube Naval e com representantes de 
várias organizações militares. foi servido um almoço de confraternização para os ex-combatentes, 
veteranos e convidados, no Salão Nobre da Sede Social.

SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM À SEMANA DA PÁTRIA • A Semana 
da pátria foi comemorada com a tradicional Sessão Solene, no dia 4 de setembro, no 
Salão dos Conselheiros. O ponto alto foi a palestra do jornalista Alexandre garcia, com o 
tema: As diversas independências do Brasil. O presidente do Clube Naval, vice-Almirante 
(Ref-fN) paulo frederico Soriano Dobbin, deu início à sessão agradecendo a presença de 
todos os sócios e convidados. O Hino Nacional Brasileiro foi cantado por todos os presen-
tes, e o Hino da Independência, num dueto com o 1ºSg-fN-CT Samuel Alves de Oliveira 
e a 2º Sg-fN-mU patrícia monção dos Santos. A solenidade terminou com o hino do 
Clube, pelo Coral do Clube Naval. Encerrando as comemorações, um coquetel no Salão 
Nobre, no terceiro andar.

CERIMôNIA DE ENTREgA DE DIPlOMAS 
E DISTINTIVOS AOS SÓCIOS REMIDOS • No 
dia 22 de setembro, o Clube Naval realizou, no Salão 
dos Conselheiros da Sede Social, a cerimônia de En-
trega de Diplomas e Distintivos aos sócios remidos do 
ano de 2015. O vAlte (Ref-fN) paulo frederico Soria-
no Dobbin, presidente do Clube Naval, iniciou o even-
to solicitando que todos cantassem o Hino Nacional. 
Após a entrega dos distintivos e dos diplomas, finali-
zando a cerimônia, o Coral do Clube Naval fez uma 
breve apresentação e todos foram convidados para 
um coquetel de confraternização.

RECITAl DE PIANO 
E CANTO • O grupo de 
Interesse em música do 
Clube Naval, coordenado 
pelo Cmg (Ref-Im) Haroldo 
Belém realizou, no dia 19 
de agosto, o recital intitula-
do “musicais e operetas”, 
um passeio pelo mundo 
das operetas e dos musi-
cais, revivendo algumas 
das canções mais belas da 
Broadway e do cinema. Na 
foto, a soprano martha ma-
ria queiroz e o pianista 
Cláudio vetorri.
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atualIdade

t
alvez essa combinação de equí-
vocos possa ser compreendida 
quando, ao final do século XX, 
Thomas Sowell apresentou-nos sua 
visão de conflitos:

Primeira visão: o homem não 
apresenta perfectibilidade desejada para um 
comportamento social solidário e para uma 
estrutura sociopolítica, deixando que fatores 
como a liberdade de expressão, livre inicia-
tiva e presença de um mercado regulador 
levem-no a contribuir para o sucesso desse 
formato socioeconômico, mesmo que esse 
não seja o seu propósito, em face de imper-
feições e egoísmos. O resultado da interação 
desses fatores propiciará uma estrutura 
sustentável e apta para o desenvolvimento. 
Os melhores exemplos desse processo são 
encontrados em Adam Smith na “Riqueza 

   ALTERNâNCIAS DA 
coNcePçÃo 
estrAtÉgicA
brAsileirA

Hernani Goulart Fortuna*

Em 1º de setembro de 2015, a Presidente da República  
apresentava ao Congresso Nacional a Proposta de Orçamento 
da União para 2016, com uma estimativa de déficit primário   
de R$ 30,5 bilhões, correspondendo a 0,5 % do PIB nacional,  
o que se constituiu num quadro inédito, resultado de uma 
combinação de equívocos de uma política fiscal que corroeu  
a credibilidade da economia, já em plena recessão, gerando  
para o País mais um período adicional da longa crise que  
assola seu Desenvolvimento, Segurança e Defesa. 

das Nações” e Friedrich Hayek no “Caminho 
da Servidão”.

Segunda visão: o homem pode ter um 
comportamento próximo à perfectibilidade 
e construir um regime socioeconômico 
dirigível, onde a consecução dos objetivos 

depende da orientação permanente de repre-
sentantes dessa sociedade que substitui as 
forças do mercado e limita a livre iniciativa, 
procurando estabelecer uma igualdade de 
benefícios dos integrantes desse sistema 
sociopolítico. Os melhores exemplos desse 
processo são encontrados em Das Kapital de 
Karl Max e em La Vie de Voltaire de Nicolas 
de Condorcet.

O conflito é, assim, inevitável, e torna-se 
altamente improvável que instituições inter-
nacionais possam restringir a tendência da 
humanidade para a violência.

Nenhuma Força Singular isolada incorpo-
ra todas as capacidades que são necessárias 
para responder a qualquer situação de crise.

Rivalidades étnicas, nacionais e religio-
sas não estão sob o controle de uma hierar-
quia bipolar, como em passado recente e, 
assim, a proliferação de armas de destruição 

José Bonifácio identificou com clareza os 
interesses nacionais e os objetivos estratégi-
cos resultantes da independência brasileira:

• preservação da nova condição política;
• fixação das novas fronteiras, resultantes 

do Tratado de Tordesilhas e do Tratado de 
Santo Ildefonso; e

Dessa forma foram criados de imediato 
o Ministério da Justiça (faça-se a Lei) e o 
Ministério da Marinha (cumpra-se a Lei).

A criação da Marinha Real Brasileira 
visava a concretização desses objetivos, 
assegurando o controle de áreas marítimas 
para a plena utilização do mar e a negação 
dessas áreas ao poder militar da coroa por-
tuguesa, já que o Brasil era virtualmente um 

país arquipélago, concepção essa mais 
tarde formatada pela visão de Otto 

Maull e, dessa forma, encontrava no 
mar a única forma de manter as 
linhas de comunicação entre as 
Províncias do Império.

Não se interrompia ali esse 
conceito e a manutenção da co-
esão e da integridade nacional, 
ameaçadas por movimentos de 
insurreição, desde a Cabanagem 
no Grão-Pará, passando pela 

Balaiada, Sabinada, Praieira, até Farrroupilha 
no extremo sul, só foi alcançada pela ação 
marítima decisiva na neutralização desses 
movimentos, em apoio e integração com o 
Exército brasileiro recém criado.

em massa é a grande ameaça.
A existência de refugiados, fruto de con-

flitos de guerra civil, pressiona a comunidade 
internacional, e o combate às drogas e ao 
terrorismo é uma preocupação do Conceito 
Estratégico do Estado-Nação.

A preservação dos ecossistemas é fun-
damental para o equilíbrio das necessidades 
globais da atual população mundial que 
ultrapassa 7 bilhões de indivíduos.

Os desdobramentos desses processos 
significam que os conceitos de Poder, Políti-
ca, Estratégia e Objetivos são agora mais am-
plos e sofisticados, num novo ordenamento, 
estabelecendo mecanismos de proteção que 
privilegiam os países desenvolvidos do he-
misfério norte, congregando 85% da riqueza 
de um mundo globalizado, em detrimento 
daqueles que, no hemisfério sul, usufruem 
apenas, 15% da riqueza gerada no planeta 
(PNUD 1999) Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento.

E como o Brasil insere-se nesse contexto? 
Precisamos voltar no tempo, considerando 
ser a História uma das únicas fontes de 
ensinamento da qual a Estratégia pode-se 
valer na busca de objetivos adequados e na 
avaliação da forma de emprego do Poder.

Em 1822 uma jovem nação conquis-
tava sua autonomia e percebeu a necessi-
dade de uma concepção política e de um 
conceito estratégico.

• desenvolvimento da economia através da 
inserção do Brasil no mercado internacional. 

Era, portanto, indispensável a criação 
de condições políticas e jurídicas para a 
consecução desses objetivos.

José Bonifácio

Milhares de pessoas 
fogem dos conflitos  
e muitos morrem 
tentando atravessar 
o Mediterrâneo

A “cracolândia”, em São Paulo
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As guerras contra Oribes, Rosas e Solano 
Lopez, bem como as perdas das colônias 
do Sacramento e da Província Cisplatina 
repetem na defesa externa o que já havia 
sido observado na defesa interna, ou seja, a 
virtual dependência do mar para a segurança 
e integridade nacional brasileira.

Essas ações permitiram que alguns 
estudiosos hispano-americanos passassem 
a encarar o Brasil como “elemento per-
turbador local” em face da expansão que 
experimentou durante o período colonial e 
das pressões exercidas sobre seus vizinhos 
depois da independência.

Na realidade, o objetivo nacional brasilei-
ro era conservador por visar essencialmente 
à manutenção do “status quo” e, reativo, por 
opções de possíveis objetivos atribuíveis a 
outros centros de decisão nacional.

Não resta dúvida de que a raiz atlântica 
do temor nacional de perder o controle 
sobre o patrimônio herdado de Portugal 
revelou-se mais longa e ramificada que sua 
congênere sul-americana.

Essa visão era natural, pois a relatividade 
de poderes no continente não encontrou simi-
litude no Atlântico onde o número crescente 
de grandes potências fez-se presente com 
meios apropriados para desencadear ações.

Em consequência, o século XIX estimula 
os nacionalismos, não só na Europa, como 
também na América, onde as colônias es-
panholas e portuguesas concretizam seus 
sentimentos de independência.

Na África, os grandes agrupamentos 
étnicos se consolidam e o Império Britânico 
procura fazer do Atlântico um mar inglês.

O tráfego triangular entre Europa, Améri-
ca e África é destruído e as ligações bilaterais 
entre América e África são desfeitas.

As sociedades africanas, até então, fora 
das rotas de navegadores, começam a inte-
grar-se nas estruturas políticas do resto do 
mundo, embora de modo imperfeito.

A África no início do século XIX era, ain-
da, um continente sem senhores e muito do 
que se passava na África Atlântica repercutia 
no Brasil e vice-versa.

Enquanto isso, a Revolução Industrial 
inglesa exigia um figurino ético e moral 
aplicado à política britânica de controle do 
Atlântico e das rotas para a Índia. 

Num curto espaço de tempo, quase 
toda a África era transformada em colônia 
europeia.

 Em 1851, os ingleses extirpam o tráfe-
go negreiro e bloqueiam a cidade de Lagos 

na Nigéria, findando as trocas comerciais 
com o Brasil.

Aquilo que o Reino Unido pretendia 
ser um controle informal da África, através 
da ação de presença de seu Poder Naval, 
é contestado por outros países europeus, 
sobretudo pela França. 

A resposta britânica foi rápida e a ocu-
pação efetiva de Santa Helena, Ano Bom, 
Malvinas, Fernando Pó e outras ilhas, entre 
as quais Trindade, significou o domínio 
inglês do Atlântico.

A retirada de Trindade e a não ocupação 
de Cabo Verde foram fruto de ação convin-
cente da coroa portuguesa, de um lado, e da 
ilusão de um projeto de fazer Portugal um 
preposto do Reino Unido, do outro.

Assim, o Objetivo Nacional de raiz 
atlântica preservou-se na manutenção do 
“status quo” com o mesmo perfil conser-
vador e reativo.

Entretanto, o Objetivo Nacional de raiz 
Continental não se mostrou propenso a per-
der atualidade quando teme, ainda, efeitos 
indesejáveis sobre o patrimônio territorial 
de seu litoral e de sua projeção ribeirinha.

 Dessa forma, vimos aqui como o Brasil 
Monárquico já entendia que o Poder é ine-
rente a todos os sistemas sociais e a todas 
as relações humanas, daí ser inevitável e 
neutro, intrinsecamente, nem bom nem 
mau. Que a política reside no Poder. Que 
sem Poder não há política. Que a política 
nas relações internacionais é, acima de tudo, 
uma luta pelo Poder.

Que a estratégia diz sempre respeito a 
confrontações de centros de Poder com von-
tade política de se anteporem na conquista 
ou preservação de seus respectivos objetivos.

A existência de poderes antagônicos e de 
objetivos conflitantes caracteriza a situação 
estratégica.

Não se pode negar a um País soberano 
que abdique de uma Concepção Política e de 
um Conceito Estratégico, na conquista e ma-
nutenção de seus Objetivos Nacionais, onde 
a expressão militar tem papel fundamental 
na consecução desses objetivos. 

Não há dúvidas que a República foi o 
divisor de águas no desenvolvimento militar 
e na vida política e institucional do País, após 
uma longa caminhada de 67 anos de Império.

A classe política, então detentora do 
Poder Civil, isolou e desprestigiou o Exér-
cito, criando antagonismos e separando os 
“casacas” dos militares. Essa separação veio 
no bojo de medidas como:

a) afastamento dos militares das posi-
ções de influência política;

b) redução à metade dos efetivos do 
Exército;

c) criação da Guarda Nacional; e
d) geração de dificuldades no convívio 

militar.
Essas medidas já haviam sido precedi-

das, na pacificação do Império e nas lutas 
do Cone Sul, por situações constrangedoras 
como atraso no pagamento dos vencimen-
tos, incerteza e irregularidade nos forneci-
mentos logísticos e angústia na entrega de 
equipamentos.

A Guerra do Paraguai influenciou a ofi-
cialidade brasileira e ali se consolidaram os 
sentimentos de honra, dever e lealdade, al-
guns, dentre tantos outros sentimentos, que 
constituem o espectro da virtude militar que 
lhe é transmitida ao longo de toda uma vida.

John Schultz no Brasil Monárquico da 
História Geral da Civilização Brasileira – Tomo 
2, cita às páginas 252:

“O Corpo de Oficiais emergia da guerra 
do Paraguai com um sentimento de unidade 
corporativa, um novo sentido de sua impor-
tância, uma amargura para com os civis e, 
talvez, com uma visão do mundo mais ampla. 
Os Oficiais contrastavam seus sacrifícios e os 
de seus homens com a corrupção dos políticos 
e tiravam daí as amargas conclusões que 
deveriam guiá-los em suas atividades políticas 
no após-guerra.”

O Império deixava de existir, a República 
estava proclamada e era urgente a passagem 
do Estado unitário para o Estado federativo.

O Governo Provisório, com Deodoro e 
Rui Barbosa à frente, mostrava que queria 
correr contra o tempo. Os aspectos de in-
disciplina no Exército, não extirpados por 
Benjamin Constant, fizeram que Floriano Pei-
xoto, militar de carreira, herói do Paraguai, 
fosse nomeado para a pasta da Guerra aos 
61 anos de idade.

Na elaboração da 1a Constituição Repu-
blicana de 1891, a presença de Deodoro e 
Rui Barbosa foi uma constante. A respeito 
da imunidade dos senadores e deputados, 
no Art. 22, assim se manifestou Deodoro: “O 
homem sério, verdadeiro e de caráter nobre, 
não admite o disposto neste artigo”.

Rui Barbosa elaborara o mandamento 
constitucional que eliminaria qualquer pos-
sibilidade de dissolução do Exército, o que 
tantas vezes tentou a monarquia.

“As forças de Terra e Mar são instituições 
nacionais permanentes, destinadas à defesa 

da Pátria, no exterior, e à manutenção das 
leis no interior”. Essa premissa foi acrescida 
por outra cláusula “A força armada é essen-
cialmente obediente, dentro dos limites da lei, 
aos seus superiores hierárquicos e obrigada 
a sustentar as instituições constitucionais”.

A 15 de setembro de 1890, foram 
realizadas as eleições para o Congresso 
Constituinte. Da mensagem que Deodoro 
transmitiu à Assembléia Constituinte são 
aqui explicitados trechos importantes:

• Não se mudam instituições para persis-
tir em defeitos inveterados.

• Nas revoluções em que preponderam 
os privilégios sobre a trilogia sagrada do 
direito, da justiça e da liberdade, os povos 
visam, antes de tudo, melhorar as condições, 
fortalecer o império das leis e reivindicar o 
papel que lhes cabe na sociedade.

• Viemos de um passado de opressivas 
desigualdades sociais e de um regime onde 
o império da lei se achava falseado.

 Deodoro foi eleito como 1o Presidente 

da República, com 129 votos, contra 79 
dados a Prudente de Morais, e Floriano foi 
eleito com 153 votos, contra 57 dados ao 
Almirante Wandenkolk.

 Como 2o Presidente da República, o 
Marechal Floriano demonstrou notável acui-
dade política, que tanto faltou a Custódio de 
Mello, a Saldanha da Gama, a Eduardo Wa-
ndenkolk e ao próprio Deodoro da Fonseca. 
Não pôde administrar, não permitiram que 
o fizesse. Combateu, guerreou, venceu, mas 
não foi magnânimo na vitória. Entretanto, o 
período de Floriano traz em seu bojo dois 
ensinamentos fundamentais: 

• Não existe mal pior para uma Nação 
do que a guerra civil; e

• Forças Armadas unidas e fortes são 
fatores imprescindíveis ao respeito das 
instituições, à estabilidade política e à se-
gurança nacional.

Após o período conturbado de Floria-
no Peixoto, o Governo Federal pretendeu 
sanar o atraso tecnológico em que a  
Marinha se via envolvida desde a Revolta 
da Armada, em 1893.

Assim, o Ministro da Marinha do governo 
Rodrigues Alves (1902-1906), Almirante Jú-
lio César de Noronha, conseguiu fazer apro-
var no Congresso Nacional, em outubro de 
1904, um programa naval cujo núcleo era a 
aquisição de três encouraçados, inicialmente 
inspirados na classe britânica Triumph, com 

13 mil toneladas de deslocamento, além 
de três cruzadores. Esse plano foi alterado 
em fins de 1906, graças à ação do novo 
Ministro da Marinha do governo Affonso 
Penna (1906-1909), Almirante Alexandrino 
Faria de Alencar.

Na Argentina, o clima foi de apreensão, 
já que, desde agosto de 1891, quando o 
Congresso brasileiro rejeitara o tratado que 
pusera fim ao litígio na fronteira entre Santa 
Catarina e a região argentina das Missões, as 
relações entre os dois países oscilavam entre 
boas e más, conforme o grupo político que 
ocupasse o poder no país platino. O Chile, 

Marechal Deodoro

Rui Barbosa

Marechal Floriano

por sua vez, via num bom relacionamento 
com o Brasil a base para sua política no 
continente. Após 1902, Chile e Argentina 
concordaram em limitar sua frota de guerra. 
Foi nesse quadro que eclodiu a notícia do 
plano de aprestamento naval brasileiro
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cunho tecnológico, em especial a construção 
naval militar, haja vista que o acordo de co-
operação militar com os EUA, assinado em 
1952, possibilitou, ao longo de 25 anos, a 
incorporação de diversos meios de origem 
norte-americana à Marinha do Brasil.

Os primeiros navios recebidos pela 
Marinha Brasileira o foram sob forma de 
cessão, o que, posteriormente, por decisão 
da própria MB, seria transformada em com-
pra, de modo a assegurar ao país o livre uso 
dos navios, haja vista que a aquisição sob a 
forma de cessão implicava em uma série de 
restrições ao seu emprego. Os Cruzadores 
Barroso e Tamandaré foram as unidades de 
maior significado do MAP.

Em 1957, a aquisição do Navio-Aeródro-
mo Ligeiro Minas Gerais, também, foi algo a 
ser considerado para a Força Naval brasileira, 
ainda que com destinação à guerra anti-
submarino, embora tal fato já tenha sido um 
vislumbre da necessidade do apoio aéreo às 
diversas tarefas da Esquadra. Cabe destacar 
que este navio foi adquirido na Inglaterra 
e, a partir daí, a Marinha brasileira daria os 
primeiros passos em direção à diminuição 
de sua dependência dos norte-americanos. 
Dessa forma, a concepção estratégica naval 
do pós-guerra era de caráter defensivo, com 
ênfase quase total na guerra anti-submarino.

A década de 1954 – 1964 foi domi-
nada, no Brasil, pela presença constante 
das duas ideologias contidas no Confronto 
Leste-Oeste, interpretadas aos sabores da 
conveniência da classe política e das con-
vicções das Forças Armadas, onde a Escola 
Superior de Guerra, criada em 1949, e que, 

Entretanto, depois de sucessivos 
atrasos em sua construção, o terceiro en-
couraçado seria vendido à Turquia e, com 
a eclosão da Primeira Grande Guerra em 
1914, confiscado pela Grã-Bretanha.

A Esquadra de 1910, dentro do Concei-
to Político existente na época, preservou 
a Concepção Estratégica de raiz Atlântica 
e não permitiu que o Objetivo Nacional 
de raiz Continental perdesse atualidade, 
mormente no Cone Sul.

Em 1918, como resposta às agressões 
de submarinos alemães na costa brasileira, 
o Brasil declarou guerra àquele País, abriu 
os portos brasileiros a unidades aliadas e 
partilhou da responsabilidade pelo patru-
lhamento do Atlântico Sul pela esquadra 
brasileira, concretizando as primeiras ações 
em apoio ao esforço de guerra aliado.

A Divisão Naval em Operações de Guer-
ra (DNOG) comandada pelo Almirante Pedro 
Max Fernando Frontin partiu do Rio de 
Janeiro em 1º de agosto de1918, incorpo-
rando-se à esquadra britânica em Gibraltar 
e realizando, assim, o primeiro esforço naval 
brasileiro em águas internacionais.

A participação brasileira na 2ª Guerra 
Mundial não seria diferente em seus con-
ceitos políticos e estratégicos, efetivando 
sua presença, já na 2ª metade do conflito, 
repetindo a Marinha sua partilha na respon-
sabilidade do patrulhamento do Atlântico 
Sul; o Exército, pela presença de uma Força 
Expedicionária na Itália; e a Força Aérea, 

recém- criada, pela sua presença no espaço 
aéreo do mesmo território italiano.  

A participação efetiva do Brasil nesse 
conflito mundial trouxe profundas alterações 
à vida político-institucional da Nação, que 
assistiu a marcos históricos, como a Carta 
das Nações Unidas e a promulgação da De-
claração Universal dos Direitos do Homem, 
no plano internacional, e à implantação da 
Democracia de Direito, através da Consti-
tuição Federal de 1946, no plano nacional.

Nesse contexto, firmou-se o entendi-
mento de que o desenvolvimento brasileiro 
dependia da identificação e da superação 
dos óbices que o entrava-
vam, bem como da forma 
adequada de acelerar esse 
desenvolvimento através 
de uma ação política que 
teria como moldura a vi-
são realista da conjuntura 
nacional e internacional e 
a natural inserção do Brasil 
nesse cenário, na busca 
contínua de uma socie-
dade ética, moral e justa.

Se a classe política 
atendeu a esses parâmetros, através da 
promulgação de uma Constituição moderna, 
em 1946, as Forças Armadas, ungidas pela 
sua presença heroica e marcante nos cam-
pos da Itália e no Atlântico, impregnaram 
o ambiente nacional com perfis de chefes 
militares de escol.

O General Eurico Gaspar Dutra foi eleito 
Presidente da República, pelo voto direto, 
para o quadriênio 1946 – 1950.

A eleição de Getúlio Vargas, em 1950, 
viria a gerar conflitos permanentes na ordem 
política, social e militar do País, em toda a 
extensão de seu mandato, não concluído e 
interrompido com seu suicídio, em 1954.

O término da 2a Guerra Mundial eviden-
ciou que, ao imenso esforço nela emprega-
do, não se seguiu a paz desejada e que, entre 
as potências beligerantes, ocorreu, simples-
mente, a mudança da relação amigo-inimigo.

Os dois grandes aliados durante a guer-
ra – Estados Unidos e União Soviética – se 
tornaram antagonistas; o mapa político da 
Europa foi profundamente modificado e o 
conflito armado foi substituído pelo conflito 
ideológico, com o emprego da guerra psi-
cológica e de outros ingredientes no que se 
chamou Guerra Fria e Confronto Leste-Oeste.

Ainda nesse contexto, com o advento da 
Guerra Fria e as políticas das superpotências 
direcionadas para áreas satélites, destaca-se, 
a nível nacional, a aliança militar entre Brasil 
e os Estados Unidos da América (EUA), em 
1952, onde o Military Assistance Program 
(MAP) teve influência sobre a questão da 
implementação de projetos nacionais de 

ao contrário das Escolas de Altos Estudos 
das Forças Singulares, não era destinada, 
exclusivamente a militares, mas também 
a civis, de atuação relevante na orientação 
da política nacional.

Em 1964, nenhuma capital brasileira 
conseguia comunicação em telefonia com 
os eixos de decisão no Rio, São Paulo ou 
Brasília. Foi realizado um esforço extraor-
dinário para inserir o Brasil no contexto de 
nações com maior grau de prosperidade, 
via pesquisa e desenvolvimento e ciência 
e tecnologia.

No campo institucional, foi promulgada a 
Constituição de 1967, um excelente trabalho 
de nível político e jurídico que se mostraria 
muito superior, em seu conjunto, à Constitui-
ção elaborada, mais tarde, em 1988.

O período de 1964 a 1974 foi acom-
panhado por uma mudança nas relações 
internacionais que não mais se baseavam, 
exclusivamente, nos interesses de ideologias 
opostas, mas sim numa política de realismo 
econômico e estratégico. 

A derrocada do colonialismo europeu 
na África introduziu novas interrogações 
na estimativa da evolução dos aconte-
cimentos, quer no que diz respeito ao 
relacionamento internacional das novas 
Nações, quer na estabilização das respec-
tivas situações internas.

Assim, as alterações dinâmicas no qua-
dro político estratégico do mundo naquele 
período não permitiam a nenhum País que 
dependia criticamente do mar, como era o 
caso do Brasil, a abdicar da existência de 
uma Concepção Estratégica adequada à 
defesa de seus interesses e de sua soberania. 

Dessa forma, foram considerados con-
ceitos políticos e concepções estratégicas 
revestidos de características que permitis-
sem flexibilidade nas ações de emprego 
da expressão militar e que atendessem, 
no patamar de suas possibilidades, às  

necessidades decorrentes de conflitos 
regionais ou extracontinentais, fosse iso-
ladamente, fosse em conjunto com o bloco 
ocidental da órbita da OTAN, resguardando 
o perfil conservador e reativo de suas raízes 
atlântica e continental.

Estabelecia-se dessa forma, um surto 
de aquisição de sistema de armas eficazes, 
para TO de interesse do Brasil, coerentes 
com uma manutenção preventiva e cor-
retiva, cada vez mais especializada, para 
manter esses sistemas continuamente em 
condições operativas.

Foi assim que a Marinha adquiriu e/
ou construiu 6 Fragatas, 3 Submarinos, 4 
Corvetas, 6 Navios–Varredores e 5 Navios 
de Patrulha Fluvial, além de Esquadrões de 
Helicópteros de Instrução, Emprego Geral, 
Anti-Submarino, e Esclarecimento e Ataque.

O Exército e a Força Aérea, também, 
foram fruto desse surto de aquisição, em 
face das Hipóteses de Guerra ou de Confli-
to, identificadas na Concepção Estratégica 
existente à época, fruto de um Conceito 
Político Nacional. 

No Exército, os carros de combate 
blindados Leopard, M60 Patton, M113, 
Cascavel e Urutu.

Na Força Aérea aeronaves de combate 
como os Mirage e F5 e os Hércules e Búfalos    

De 1974 a 1984 o País enfrentou 
cenários adversos como os dois choques 
de petróleo e a subida do nível de juros 
internacionais onde as taxas da “Libor” e 
da “Prime-rate” chegaram a 20% ao ano, 
tornando crítica a administração da dívida 
externa brasileira com déficits acentuados 
em suas transações correntes.

Essas dificuldades não impediram uma 
abertura gradual e positiva no campo institu-
cional, quando foram estabelecidas as bases 
de uma anistia ampla geral e irrestrita que 
culminou com a transferência do Poder à 
classe política em março de 1985.

General Eurico Gaspar Dutra 

Getúlio Vargas, eleito, ao lado do Presidente r Dutra 

Navio-Aeródromo Ligeiro  
Minas Gerais 

A Marinha do Brasil  
na Segunda Guerra
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A partir daí, estabeleceu-se um sentimen-
to de antagonismo, intolerância, preconceito 
e revanchismo, entre a classe política e o 
estamento militar, o que não foi alterado até 
os dias atuais. O comportamento da mídia 
só fez acelerar esses sentimentos que não 
enobrecem e não constroem a sociedade 
que todos gostaríamos de participar.

A Constituição de 1988 perdeu uma 
oportunidade magnífica de reverter esse 
quadro, porém, demonstrou que era difícil 
de assimilar os princípios que regeram a 
anistia. É uma Constituição onde prevalecem 
os direitos e escasseiam os deveres, que 
enfraquece a União e permite a criação de 
Estados e municípios que não têm a menor 
condição de se auto-sustentarem, vivendo de 
doações e participações de uma tributação 
anárquica onde cerca de sessenta encargos 
e tributos tornam o país inadministrável, a 
sonegação elevada e os orçamentos meras 
obras de ficção autorizadas.

Quanto à segurança externa, hoje 
incluída no conceito de Defesa pelo 
Estado Brasileiro, verifica-se que não há 
uma resposta consciente e construtiva da 
sociedade, incluindo-se aqui suas elites, 
totalmente refratárias à discussão deste 
tópico, tão importante para um mundo em 
convulsão que afeta direta ou indiretamen-
te os legítimos interesses nacionais, sejam 
estes atuais ou permanentes.

No caso brasileiro, sente-se que não há 
um eixo ordenado em sua política externa 
que possa caracterizar uma diplomacia que 
pretenda ser ativa. Mais, ainda, ignora a 
diplomacia brasileira que o Poder Nacional 
não tem possibilidades de manifestar-se na 
expressão militar em futuro previsível, por 
força de limitações hoje intransponíveis e, 
assim, não dispõe de capacidade para pesar 
nas situações de antagonismo onde existam 
objetivos nacionais irredutíveis.

A Estratégia Nacional de Defesa, recém 
divulgada pelo Governo Brasileiro, difere das 
concepções políticas e dos conceitos estraté-
gicos dos países integrantes do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, já que, além 
de não identificarem hipóteses de conflito, 

mas sim, hipóteses generalizadas de empre-
go das Forças Armadas, agregam ainda em 
seus conceitos, aspectos puramente admi-
nistrativos de desenvolvimento sustentável, 
regularização fundiária, cooperação militar 
regional, com exclusão de países importan-
tes, equivocadamente considerados alheios 
à região, e criação de um discutível Conselho 
de Defesa Sul-Americano.

Esqueceram os mentores dessa Estraté-
gia Nacional de Defesa que a tradição, na 
formulação de uma dada Concepção Polí-
tica ou Conceito Estratégico, não pode ser 
relegada. Também não pode ser negada a 
influência da tradição em moderar o ímpeto 
dos dirigentes recém chegados ao Poder, os 
quais, muitas vezes, querem logo imprimir 
sua marca pessoal na condução dos negó-
cios de Estado, antes de um exame acurado 
da situação enfrentada e de antecedentes 
marcantes que construíram, em décadas 
de sacrifício, o sucesso de organizações e 
entidades que estão querendo modificar.

A identificação de óbices e fatores 
adversos e a antevisão de hipóteses de 
conflito, são feitas no Brasil por indivídu-
os que se intitulam cientistas políticos e 
que nenhuma experiência de vida podem 
apresentar no trato desses problemas, a 
não ser pela prática do jornalismo ou pelo 
exercício do magistério, em faculdades de 
sociologia, antropologia, comunicação, 
história ou ciências sociais.

Entretanto, cabe aqui ressaltar que, 
constitucionalmente, compete à União as-
segurar a Defesa Nacional e que “A Defesa 
Nacional é, portanto, uma responsabilidade 
de todo o Estado. Não é exclusividade de 
nenhum setor nacional como, por exem-
plo, o Executivo, as Forças Armadas ou 
o Ministério da Defesa. Toda a sociedade 
brasileira deve ser responsabilizada pela 
Defesa Nacional. E toda a sociedade deve 
zelar pela preservação da soberania nacio-
nal.” VA Marcílio Boavista Cunha/Gen. Div. 
José Carlos Albano do Amarante (Revista 
da EGN v. 17 p.14, junho de 2011).

Não é desconhecido que o Poder Na-
cional de um Estado merece ser avaliado 

em razão da maior ou menor capacidade 
de influir no comportamento dos demais 
Estados numa determinada conjuntura, do 
que em função da comparação de recursos 
de toda ordem disponíveis a cada um deles 
em dado momento.

Assim, toda influência de um Estado 
sobre outro é feita mediante uma ação 
política cuja intensidade manifesta-se 
segundo as expressões militares, econômi-
cas, psicossociais e científico-tecnológicas 
desse Poder Nacional.

O Poder Nacional que não tem possibili-
dades de manifestar-se na expressão militar, 
em futuro previsível, por força de qualquer 
impeditivo ou limitação, não dispõe de ca-
pacidade para pesar nas situações de anta-
gonismos onde haja objetivos irredutíveis ou 
seja, o Poder Nacional que não é temido não 
pesa nas grandes decisões internacionais.

Esse, principalmente, foi o motivo para 
que o Brasil não tenha sido aceito no Con-
selho de Segurança da ONU, ao final da 
Segunda Guerra, apesar de sua contribuição 
para o conflito como única nação latino-ame-
ricana ali presente. De nada valeu a posição 
favorável do Presidente Roosevelt à presença 
do Brasil naquele Conselho, quando britâ-
nicos e soviéticos mostraram-se refratários 
a um aumento de cadeiras, além das cinco 
até hoje existentes – EUA, Rússia, China, 
França e Inglaterra – numa nítida visão de 
que o Conselho ali formado, com direito 
a veto, correria o risco de ver sua eficácia 
comprometida.

Em maio de 2011, firmou-se o Acordo 
do Pacífico em Lima, articulando uma 
zona de livre comércio e proteção de 
investimentos sob a influência dos EUA. 
Os que assinaram o Acordo do Pacífico – 
Chile, Colômbia, México e Peru – ao qual, 
presumidamente, se somarão Honduras, El 
Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala 
e, possivelmente, República Dominicana, 
deixam deslocados o Mercosul e a União 
Sul-Americana de Nações (UNASUL) e põem 
um limite à liderança do Brasil na região.

Na América Latina, hoje, o que se re-
conhece como esquerda é o conjunto de 

ações que configuram uma rejeição siste-
mática às políticas dos Estados-Unidos da 
América. Esse entendimento, entretanto, 
não neutralizou os contenciosos históricos 
latino-americanos que datam da Guerra do 
Pacífico, protagonizados por Chile, Peru e 
Bolívia, na segunda metade do século XIX.

O Brasil, até agora, não demonstrou ne-
nhuma preocupação com o cenário acima, 
apresentando uma solidariedade constante 
com aqueles que rejeitam, sistematicamente, 
as políticas dos EUA, como Argentina, Bolívia, 
Cuba, Equador e Venezuela.

A política externa brasileira, nos últimos 
10 anos, é ambígua, incoerente e, até mesmo 
leviana, enquanto se possa destacar alguns 
exemplos desse comportamento, não com-
patível com as tradições do Itamaraty e com 
os verdadeiros interesses nacionais.

Foi assim, em 2003, com relação à inva-
são do Iraque quando o Brasil adotou uma 
posição esdrúxula condenando, simultanea-
mente, a invasão e o terrorismo, atitude essa 
típica de países que prescindem de Poder 
para respaldar suas posições. 

Foi assim, em 2009 quando a embaixada 
brasileira, ocupada pelo presidente deposto 
de Honduras, Manuel Zelaya, transformou a 
representação diplomática brasileira em um 
comitê político que retirou toda e qualquer 
eventual participação do Brasil na mediação 
posterior ao conflito estabelecido.

Também, foi assim, em 2010, quando o 
Irã se comprometeu, em um acordo mediado 
por Brasil e Turquia, a enviar parte de seu 
urânio para ser enriquecido no exterior, em 
aparente concessão sobre seu programa 
nuclear. Idem, em 2011, quanto à omissão 
prematura das resoluções da ONU que con-
denaram, na primavera árabe, as ações de 

repressão no Egito, Líbia e Síria.
Hoje, a Estratégia de Defesa dos EUA se 

concentra na manutenção da segurança e 
dos interesses econômicos americanos, em 
um arco que se estende desde o Oceano 
Pacífico e a Ásia Oriental, através do Oceano 
Índico, atingindo a Ásia Meridional, signifi-
cando aqui um rebalanceamento direciona-
do pelo eixo Pacífico – Mar da Arábia, a fim 
de possibilitar enfrentamento de eventuais 
desafios, mormente, provenientes do Irã e 
da China, com enfoque para as Forças Aérea 
e Naval, em prejuízo de futuras campanhas 
expedicionárias contra insurgentes, como as 
realizadas no Iraque e no Afeganistão.

Voltando agora à proposta do Poder 
Executivo para o Orçamento da União em 
2016 apresentando um déficit nominal 
de R$ 35,5 bilhões, ter-se-á um impacto 
direto na modernização das Forças Arma-
das, incluindo aqui projetos importantes 
como a presença da Marinha na Antártida, 
ressuscitando os exemplos da CV Barroso, 
lançada ao mar em 2002, incorporada em 
2008, realizando sua primeira viagem de 
longa duração e avaliação em 2010, bem 
como do Submarino Tikuna que teve sua 
construção iniciada em 1991 no Arsenal 
de Marinha do Rio de Janeiro onde, após 
14 anos de atrasos e cortes sucessivos de 
recursos orçamentários, teve finalmente sua 
incorporação à Esquadra efetivada.

Demonstra-se aqui, mais uma vez, que 
uma destinação permanente, existente no 
orçamento da União, para a aquisição de 
meios nas Forças Armadas, faz-se indispen-
sável para a consecução dos planejamentos 
de médio e longo prazo que visem à exis-
tência de uma Força pronta, livre do arbítrio 
de governos e administrações desastrosas.

As Marinhas dos países desenvolvidos, 
inclusive a dos Estados Unidos da América, 
ainda hoje reconhecem os submarinos 
convencionais como uma das principais 
ameaças que poderão ter de enfrentar em 
águas adjacentes às fronteiras marítimas 
de países cujas marinhas são dotadas 
dessa capacidade de dissuasão e ataque 
graças ao reduzido nível de ruídos irradia-
dos e à natural flexibilidade de manobra 
dessas unidades em águas costeiras ou da 
plataforma continental.

Dessa forma, a opção natural da Mari-
nha é o incremento de sua atual Força de 
Submarinos convencionais, sem desistir da 
perspectiva da construção de um subma-
rino nuclear de ataque (SNA), o que vem 
perseguindo desde o final da década de 
80, através de um planejamento global 
onde os aspectos da dominação completa 
da produção de urânio enriquecido, da 
construção de um reator nuclear e da 
obtenção de um casco que possa receber 
um reator de potência, desdobram-se na 
concretização efetiva de um SNA. 

Tal opção irá conferir ao País uma 
capacidade de dissuasão que não pode 
ser substituída pelos esforços de uma or-
ganização internacional para a preservação 
da paz e da sua segurança, já que nenhum 
Estado, dispondo de Poder, respeita acordo 
solenemente ratificado, se daí resultar, a 
seu juízo exclusivo, comprometimento de 
sua segurança.

A par da situação de calamidade que 
o País atravessa, a atual EMD implica em 
alterações profundas nos atuais Comandos 
das três Forças singulares, a partir de suas 
próprias estruturas organizacionais, onde a 
nomenclatura e inserção de inúmeros cargos 
e comandos passam a ser afetadas. 

Mas o Brasil também tem sua Amazônia 
Azul, embora esse seja um eufemismo inte-
ligente para conferir importância política e 
estratégica à projeção brasileira no Atlântico, 
buscando um tratamento equânime àquele 
dispensado à Amazônia Verde e seus aspec-
tos mais importantes no que diz respeito aos 
interesses brasileiros e à soberania nacional.
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*Almirante-de- Esquadra (Ref)

Porém, para a defesa da Amazônia Azul 
é necessário, também, uma blue navy que 
sofre implicações imediatas com a implan-
tação da Estrutura Militar de Defesa (EMD), 
ora preconizada para o Estado brasileiro, 
através da Lei Complementar nº136 e do 
Decreto nº 7.276, ambos diplomas legais 
datados de 25/8/2010.

Nessa EMD, cabe ao Ministro da Defesa 
emitir diretrizes para o emprego das Forças 
Armadas, bem como ativar os Comandos 
Operacionais e designá-los para planejamen-
to de emprego ou para exercícios em ope-
rações conjuntas, aprovar os planejamentos 
estratégicos realizados pelo EMCFA e adju-
dicar meios aos Comandos Operacionais de 
acordo com as necessidades vislumbradas.

O Estado-Maior Conjunto das Forças Ar-
madas, Órgão de assessoramento permanen-
te do Ministro de Estado da Defesa, tem como 
Chefe um Oficial-General do último posto, da 
ativa ou da reserva, indicado pelo Ministro de 
Estado da Defesa e nomeado pelo Presidente 
da República, e disporá de um comitê, inte-
grado pelos Chefes de Estados-Maiores das 
três Forças, sob a coordenação do Chefe do 
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas.

O que se viu aqui foi uma tentativa 
esdrúxula de copiar a U.S. National Defense 
Command Structure dos EUA. com o seu Joint 
Chiefs of Staffs que tem um Chairman e um 
Vice Chairman, todos oficiais Generais as Ati-
va, Line Officers, numerados sem agregação.

Dessa forma, não há no Conselho Militar 
de Defesa da EMD brasileira nenhum oficial 
General da ativa já que os Chefes de Estado
-Maior da Marinha, do Exército e da Aero-
náutica, como os de maior precedência em 
cada Força Singular, não integram o CMD.

A par das incongruências registradas, 
seja quanto à nova EMD, seja quanto 
aos anseios dos Comandantes das Forças 
Singulares e sua interação com o EMCFA, 
seja quanto à insuficiência dos meios à 
disposição de cada Força, de per si, não 
se pode olvidar que na arena das relações 
internacionais o Estado, que nada mais 
é que a Nação politicamente organizada, 
busca, incessantemente, a manutenção ou a 
conquista de seus objetivos permanentes ou 
atuais, através de todas as expressões de seu 
Poder Nacional. Nessa busca, o equilíbrio de 
poderes e a compatibilização de interesses 
fazem parte de uma Concepção Política e 
de um Conceito Estratégico, continuamente 
atualizados por uma política de Estado, esta 
sim, permanente, e não por uma política de 

Governo, esta transitória e quase sempre 
pautada por uma forte influência ideológica.     

Se de um lado, essa concepção política 
e esse conceito estratégico são apresentados 
de forma límpida na Nova Estratégia de Defe-
sa dos Estados-Unidos, a EMD brasileira, em 
nenhum momento, considera a possibilidade 
de conflitos, talvez como consequência da 
experiência de vida e das posições políticas 
pessoais assumidas por aqueles que foram 
responsáveis por sua elaboração. Restou, 
dessa forma, apenas uma generalização de 
Hipóteses de Emprego.

No entanto, como signatário da Carta da 
ONU, o Brasil renunciou à guerra como meio 
de resolução de conflitos e comprometeu-se 
a empregar a força apenas em sua defesa, 
segundo as normas do Direito Internacional.

Mas, o Brasil necessita de uma política 
externa realista, seja esta circunspecta e 
moderada. Precisa sempre distinguir Estado 
de Governo, não hesitando em ampliar seu 
Poder Nacional, mormente, em aspectos 
pertinentes à sua defesa e à sua segurança.

Há que reverter os baixos orçamentos 
anuais da Defesa, a fim de permitir a moder-
nização e a capacitação das Forças Armadas 
para projetar o poder e a influência do Brasil 
no exterior. 

O aprestamento das três Forças sin-
gulares é extremamente preocupante na 
atualidade e não é condizente para um País 
que se considera a 7ª economia do planeta.

A Marinha tem um efetivo de 60.000 
marinheiros e 15.000 integrantes do Corpo 
de Fuzileiros Navais. Os navios de Linha da 
Esquadra são 6 Fragatas classe Niteroi, de 
40 anos, ao lado de 4 submarinos IKL e um 
quinto da classe Tikuna, já que o NAe São 
Paulo está sem previsão de operacionalidade 
e sem dotação de aeronaves.

O Exército tem um efetivo de 200 mil 
homens, inferior ao da Colômbia, e os carros 
de combate blindados, Leopard, M60 Patton, 
M113, Cascavel e Urutu.

A Força Aérea, com um efetivo de 
70.000 homens, dispõe de algumas aero-
naves F-5 para guarnecer o espaço aéreo 
brasileiro, além de poucos AMX para ataque 
ao solo, já que os Mirage foram definitiva-
mente retirados de serviço. 

Assim, a presença do Brasil como País 
emergente, integrando o grupo dos BRIC, 
é apenas simbólica, por força do tamanho 
de seu território e população, seja pela sua 
tenra idade, quando comparada à Rússia, à 
Índia e à China, seja por não se constituir em 

potência nuclear, o que não é o caso destes 
três últimos, seja pelo espantoso menosprezo 
secular que devotamos à saúde, à educa-
ção e ao insuficiente esforço em pesquisa 
e desenvolvimento e ciência e tecnologia, 
seja em deixar de reconhecer que a segu-
rança interna, a corrupção e a impunidade 
estrangulam a presença do País nas relações 
internacionais e, talvez por isso, não existam 
parcerias sólidas e entendimentos políticos 
com os outros BRICS.

Essas dificuldades, agravadas por uma 
visão ideológica distorcida do mundo atual, 
levam a aproximações esdrúxulas onde o 
Forum Econômico Social de Porto Alegre e o 
Forum de São Paulo preterem os verdadeiros 
interesses nacionais em discussão no Forum 
Econômico Mundial de Davos.

O que se verifica aqui é o Brasil externan-
do uma incapacidade em definir posições 
inequívocas nas relações internacionais

Dessa forma, falta muito ao Brasil para 
firmar-se como uma liderança que surja 
no horizonte a ser definido no crepúsculo 
matutino do cenário que substituirá a atual 
crise nacional e global.

Mais ainda, essa visão equivocada de 
Poder, a nível regional e internacional, pelo 
não entendimento da articulação de poder, 
política, estratégia e objetivos, gera um divór-
cio abissal entre a política externa praticada 
e a política de segurança e defesa ofertada. 
Essa dicotomia é ainda mais agravada por-
que a expressão militar do Poder Nacional 
não é considerada um instrumento valioso 
de política externa, o que leva o País, não 
tendo capacidade de opinar com clareza, a 
declinar de impor-se na parte substancial das 
discussões dos foros privilegiados.

Finalmente, gostaríamos que o Governo 
Brasileiro compreendesse que uma Estraté-
gia Nacional, referente ao mundo organi-
zado em Estados nacionais, não é aquela 
pertencente à área dos partidos políticos, das 
classes sociais e das rivalidades regionais, ou 
seja, o Poder Nacional não se confunde com 
Poder de Governo.

Dessa forma, esperamos que o atual 
governo adote com urgência uma visão 
ampla de futuro, sensível às disparidades 
regionais e sociais, superando as graves 
deficiências de que somos portadores onde 
a insegurança, a incompetência, a violência, 
a corrupção e a impunidade limitam a ação 
internacional do País. n

PolÍtICa

s
empre que improvisa discursos, a  
presidente Dilma constrói frases 
de modo confuso, o que dificulta 
saber o que ela quis dizer. Agora, 
logo depois de mais um impro-
viso - o anúncio de cortes e de 

impostos - a presidente disse o seguinte: 
“Obviamente, o governo está atento a todas 
as tentativas de produzir uma espécie de 
instabilidade profunda nesse país, o pessoal 
do quanto pior, melhor. [...] Faremos de tudo 
para impedir que processos não democráti-
cos cresçam e se fortaleçam”

Se é que eu entendi, ela disse que a 
autoria da instabilidade é o não identificado 
“pessoal do quanto pior, melhor”. Certa-
mente não é a oposição, que anda calada. 
Certamente não é o povo, que é vitima da 
instabilidade. Certamente não são os marcia-
nos nem os albaneses. Nenhum desses teve 
poder, nesses últimos anos, de desarticular 

alexandre Garcia*

as contas públicas, de aumentar gastos aci-
ma das receitas, de desorganizar o sistema 
elétrico, de ignorar o Congresso, de manter 
um governo desunido. Como ela nomeou 
Levy para ajuste, pelo menos reconhece 
que desajustou as contas públicas; como a 
cada reunião de ministério ela pede unidade, 
reconhece que não conseguiu unir nem seus 
ministros em quase cinco anos de governo. 
Concluiu-se então que quem quer melhorar 
piorando é a senhora presidente.

Ela falou também em impedir “processos 
não democráticos”. Ora, não deve estar se re-
ferindo a impeachment, porque o partido dela 
sempre considerou da essência da democra-
cia esse recurso, tanto que o PT foi importante 
no impedimento de Collor, feito dentro da lei 
e da ordem. Seu lider, Lula, chegou a ir além, 
pregando recall de qualquer um que tenha 
sido eleito. Portanto, se há quem aposta em 
crescimento e fortalecimento de processos 

não-democráticos são os que ameaçam pegar 
em armas, como o MST e a CUT. Aliás, o MST 
é contumaz em processos não democráticos 
e ilegais como são  invasões e destruição de 
bens públicos e privados.

Isso posto, a gente conclui que ainda 
não caiu a ficha da presidente, como alguns 
supõem depois do último anúncio. Ela ainda 
não teve a humildade - que é a mais sábia 
das virtudes - para reconhecer os erros e 
corrigi-los. Talvez não consiga, porque isso 
está na personalidade da senhora presi-
dente. Faz parte do seu temperamento não 
reconhecer o que lhe falta. Pena é que todos 
os brasileiros estejam pagando por isso. Só 
de impostos a mais vamos desembolsar 39 
bilhões de reais no ano que vem, se  os nos-
sos representantes no Congresso aprovarem 
o que quer a presidente.

TRADUZINDO 
DILMA

*Jornalista
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denúnCIa

c
omeçarei falando de Lênin. Os 
deputados do meu partido estão 
promovendo “mesas redondas”, e 
um dos temas foi sobre o papel 
desempenhado por Lênin. 

Dizem os comunistas que 
não devemos “tocar” em Lênin. Parece 
que eles têm medo que iniciemos uma 
campanha para retirá-lo do seu mausoléu. 
Nikitchuk queixou-se, dizendo que estamos 
“chutando os mortos!”

Não devemos “chutar” os mortos, não 
é? Pois Margareth Thatcher também está 
morta. Foi ela quem destruiu a União So-
viética, quem seduziu o último Secretário 
Geral do Partido Comunista, o Gorbachev... 
Mas talvez vocês não devessem “chutá-la”, 
não é mesmo? 

E quanto ao Yeltsin? Também não deve-
mos “chutá-lo”? E Stalin, também não?

De quem afinal podemos falar? 
Zyuganov?! (Secretário Geral do Partido 

Comunista). OK, por enquanto ele ainda 
está vivo. Aliás, deixo a sugestão para que o 
enterrem junto ao túmulo do Lênin. 

Mas não se pode “tocar” em Lênin.  
Por isso sugiro aos deputados que façam 
uma visita à rua Myasnistskaya (rua dos 
açougueiros). Comprem os livros sobre o 
terror vermelho, consultem os arquivos. 
Verifiquem os números.

Os Bolcheviques enterraram 24 milhões 
de pessoas durante a guerra civil, e ou-
tros 30 milhões durante a Grande Guerra  

Patriótica! Os Bolcheviques exterminaram 
toda a elite: os melhores supervisores, 
cientistas, oficiais, policiais, detetives! O 
que havia de melhor! Foram todos enviados 
para o Gulag, na Sibéria, ou simplesmente 
executados a tiros! Ao todo, 100 milhões 
de mortos! Conseguem imaginar isso? 100 
milhões de pessoas! Um mar de túmulos! 

Leiam os trabalhos do vosso santo Lê-
nin. Em cada uma das páginas está: “Matar! 
Matar! Matar!”. São 55 volumes... Vocês 
mesmos, comunistas, não leem os escritos 
de Lênin! Leiam! Ele só sabia conjugar um 
único verbo: “Matar!” 

Pode ser que ele fosse esperto. Não esta-
mos dizendo que ele era um idiota, estamos 
falando sobre consequências. Todo o Comitê 
Central dos Bolcheviques era contra a revo-
lução de outubro. Apenas três a desejavam: 
Lênin, Trosky e Sverdlov!

Eles realizaram e dirigiram a revolução. 
Sabem de onde veio o dinheiro? Do irmão 
de Sverdlov, um banqueiro americano. 

Que ironia! Um banqueiro capitalista, 
como quinta coluna, sentada no Kermlin, já 
no segundo dia após a revolução! Está tudo 
aberto, tudo isso é conhecido, hoje em dia! 

Quando Sverdlov morreu encontraram 
seu cofre cheio de moeda estrangeira: ouro 
e joias! Onde estão as reservas de ouro e 
as joias da Rússia? Tudo o que os Tzares e 
o povo russo acumularam em 1.000 anos, 
eles enviaram para o exterior!

Eles construíram, sim, fábricas e  

manufaturas. Mas roubaram o país! 
Construíram as fábricas e manufaturas 

com os Gulags – aqueles trabalhadores 
formidáveis! (Gulag era um sistema de cam-
pos de trabalhos forçados para criminosos, 
presos políticos e qualquer cidadão que se 
opusesse ao regime da União Soviética.)

E quem introduziu o trabalho forçado?
O Tzar havia proibido o trabalho forçado! 

Os Bolcheviques o reintroduziu, em 1943. 
Stalin o reintroduziu. Com as prisões lotadas, 
não bastavam os campos de concentração, 
então vieram com o trabalho forçado! 

Vejam o que ocorre hoje no nosso país. 
Todos os Kolkozes (comunidades agrícolas 
coletivas dos camponeses) irão fechar, pois 
ninguém quer um Kolkoz! São trabalho 
forçado!

Após tomarem o poder, os Bolchevi-
ques introduziram o Comunismo Militari-
zado, com seus dois conceitos: Expropriar 
e Distribuir.

Diziam: “Não precisamos de dinheiro! 
Precisamos apenas de produtos! O campo-
nês faz pão. Pegue o pão e dê ao operário! 
Depois tome o produto feito pelo operário e 
dê ao camponês. Dinheiro, para que?” 

Mas não funcionou.
Lênin, desmoralizado, acabou por re-

conhecer que o Comunismo Militarizado 
falhou. E introduziu a Nova Política Econô-
mica. Ou seja, a volta ao capitalismo.

Por conta desse retorno ao 
capitalismo, começou a haver pão 
novamente – dessa vez, vendido 
e comprado. 

Stalin era um completo igno-
rante. Decidiu seguir adiante com 
o modelo fracassado, pois com-
preendeu que se a Nova Política 
Econômica de Lênin continuasse, 
os camponeses novamente se re-
belariam. Pensou: “Para que com-
prar o pão do camponês? Vamos 
é tomar dele esse pão”. E pegaram 
o pão pela força. Os camponeses 
foram simplesmente eliminados!  

O primeiro marido da minha mãe, um 
oficial do Comitê de Emergência, levou 
camponeses russos para a Sibéria. Ao 
voltar, contou: “Fomos à Sibéria, abrimos 

cenas que assistiu.
Muitos oficiais do Comitê de Emergência 

enlouqueceram com o terror vermelho que 
vocês, comunistas, cometeram.

O seu amado Stalin também man-
dou matar todo o partido de Lênin. 
Todos os integrantes do primeiro 
governo soviético, até 1940, foram 
eliminados! Toda a estrutura de 
comando, com 30.000 oficiais e 
generais! Tenentes tiveram depois 
que comandar divisões inteiras.

Quando chegou a Segunda 
Guerra, imploravam a Stalin para 
que tomasse providências. Mas 
ele hesitava. Quando finalmente 
enviou um telegrama para iniciar 
o preparo das tropas... cadê a 

munição? 
A munição estava longe, na retaguarda. 

A nova frente não havia sido definida. E a 
velha, destruída!

A artilharia era carregada a cavalo, e 
sem munição. Uma artilharia sem munição 

o discurso do 
lÍder russo

não é uma artilharia. Blindados e aviões sem 
combustível não fazem nada.

No fim da Segunda Guerra, Stalin estava 
desmoralizado. Ele sabia que não foi ven-
cedor, os vencedores foram o povo russo!

Em 1945, mandou prender todos os 
prisioneiros de guerra que retornaram dos 
campos da Alemanha. No ocidente, todos 
os que foram capturados pelos alemães  

receberam medalhas. Apenas os russos, em 
lugar de medalhas, ganharam uma passa-
gem para os campos de concentração sovié-
ticos, por 10 anos. Só foram soltos em 1955. 
Devido a isso – erros após erros, crimes 
após crimes –, o seu amado Stalin proibiu 
os desfiles militares. E também é óbvio que 
o alcoolismo se generalizou no país.

Apesar de tudo, em cada cidade há um 
monumento a esse homem. Ele foi o pior 
criminoso de toda a humanidade. 

Os comunistas, hoje, atacam a presi-
dente do Banco Central Russo, por ter um 
programa antagônico ao deles. Esqueceram 
que não são mais o partido que manda. 

Por que ministros e oficiais federais 
deverão comparar seus programas com o 
programa de um dos partidos? Em nenhum 
lugar do mundo existe um partido com essa 
arrogância! Nem nos Estados Unidos, nem 
na Europa. Apenas vocês, que ainda são 
Bolcheviques. 

Amanhã eu falarei sobre a ideia de retirar 
o Lênin do seu mausoléu. n

os vagões aquecidos e largamos eles na 
neve. Homens russos, saudáveis e fortes! 
Os que conseguiram pegar um machado 
fizeram refúgios. Esses sobreviveram. Todos 
os outros morreram. Mulheres, crianças e 
idosos – todos! As crianças mais crescidas 
e fortes, quando não conseguiam obter um 
machado, faziam o abrigo com as mãos!”

Ele vomitava pela casa ao se lembrar das 

stalin pensou: 
“Para que comprar 

o pão do camponês? 
Vamos é tomar dele 

esse pão”. 
e pegaram o pão 

pela força. 
os camponeses 

foram simplesmente 
eliminados! 

Gulags trabalhando numa construção

Cartazes de propaganda Bolchevique na antiga União Soviética

Vladimir Volfovich Zvolfovich Zhirinovsky

Recentemente, numa sessão da Câmara Baixa da Assembleia Federal russa, 
o seu Vice-Presidente, Vladimir Volfovich Zvolfovich Zhirinovsky, também 
fundador e líder do Partido Democrático Liberal da Rússia, fez um veemente 
discurso, respondendo as ofensas a ele dirigidas pelo deputado Nikitchuk. 
Volfovich não só desmascara o culto que ainda fazem a Lênin e Stalin, como 
a todo o antigo regime que dominou seu país por tantos anos. 
A RCN reproduz a essência do pronunciamento do grande líder russo.

Matéria coletada, traduzida e elaborada pela RCN
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fÍsICa

os fios 
dA vidA

Paulo roberto Gotaç*

I believe alien life is quite common in the universe, 
although intelligent life is less so. Some say it has yet 

to appear on planet Earth 
Stephen Hawking 

N
ão será exagero afirmar que 
o nosso planeta possui um 
conjunto de felizes e delicadas 
coincidências que tornam pos-
sível a atividade vital, como 
lembrado com bom humor, por 

uma passagem registrada no livro Parallel 
Words (1), de autoria do Físico Michio Kaku 
(2), mundialmente conhecido por suas apre-
sentações na TV. Na abertura do seu capítulo 
8, que inspirou a elaboração destas despre-
tensiosas considerações, o famoso cientista 
se recorda de uma observação feita por 
sua professora primária e que nunca mais 
esqueceu: “Deus amava tanto a Terra que 
Ele a colocou a uma distância exata do sol”, 
passando a impressão que a vida por aqui 
era produto de uma espécie de projeto divino 
destinado a presentear seres aos quais de-
dicava amor especial. É evidente que o des-
lumbramento e a simplicidade provocados 
no futuro Físico pela frase, deram lugar, ao 
longo de seu desenvolvimento intelectual, 
a hipóteses mais racionais, uma das quais 
baseada no chamado Princípio Antrópico 
(3), de aceitação ainda polêmica entre os 
estudiosos dedicados, e que, em uma das 
suas formas, a forte, com pesado conteúdo 
filosófico, estabelece: “O Universo deve ser 
de tal forma que possa conter observadores 
em algum estágio de sua evolução”. Não será 
examinado o aparecimento de fios criados 
presumivelmente pela atividade humana, 
como o aquecimento global, a extinção 
de espécies animais e a superpopulação, 
entre outros, nem os acidentes ligados ao 

ambiente atômico e suas três das quatro 
forças básicas da natureza, a forte, nuclear, a 
fraca e a eletromagnética, caracterizadas por 
magnitudes tais que possibilitam a estabili-
dade das estruturas atômicas fundamentais, 
outro aspecto do Princípio An-
trópico. É provável que se tais 
magnitudes fossem maiores 
ou menores do que são, os átomos 
não seriam estáveis durante o tempo 
necessário e decairiam mais cedo 
ou mais tarde do que o fazem, 
impossibilitando o aparecimento 
e manutenção da vida.

Os fios da vida
O primeiro fio da vida está 

relacionado com o movimento de 
rotação da Terra. Como sabemos e 
sentimos, mas não muito, ela realiza um 
movimento de rotação em torno do próprio 
eixo (spin). Seu período é de cerca de 24 
horas, conforme o que preceitua a divisão 
de tempo adotada. Este parece ser um valor 
justo ao desenvolvimento da vida por aqui. 
Se maior, provavelmente, a atmosfera seria 
menos densa e boa parte dos gases essen-
ciais seria expulsa para o espaço por ação 
centrífuga; se menor, como por exemplo o 
do planeta irmão Vênus, correspondente a 
243 dias terrestres (4), poderia reter junto à 
superfície uma quantidade letal de gases 
venenosos que certamente não favoreceria 
o aparecimento de atividade vital. 

Para um observador externo, em referen-
cial inercial, a velocidade tangencial de um 

ponto no equador é de aproximadamente 
465m/s ou 1.650km/h (5), suficientemente 
elevada para que as regiões iluminadas pelo 
sol não se aqueçam demasiadamente e as 
da sombra não congelem durante muito 
tempo, o que garante, em conjunto com a 
composição atmosférica particular de que 
dispomos, condições propícias à vida, além 
do belíssimo céu. 

Nosso lar, portanto, constitui um referen-
cial acelerado, não inercial e, como tal, pelas 
Leis da Mecânica de Newton, está sujeito a 

forças fictícias, assim chamadas por serem 
observadas somente pelo observador que 
está sobre ele. Uma dessas forças é a cen-

trífuga e outra, muito importante, 
é a de Coriolis (6), atuando meio 

que lateralmente ao movimento 
de rotação e responsável, entre outros 

fenômenos, pelo regime de ventos 
alíseos, fundamental também para 
uma distribuição climática adequa-
da aos seres vivos. 

Passemos agora ao outro mo-
vimento básico, o de translação, 
outro fio da vida. A Terra está, 
como lembrado pela professora 
do Dr. Michio, a uma distância do 

sol tal que permite a existência de 
água na fase líquida, essencial aos 

ingredientes básicos da vida. Se sua 
órbita fosse mais distante do sol, como 

a de Marte, por exemplo, seria provavel-
mente um deserto gelado onde água e CO2 
estariam na fase sólida e mesmo no subsolo 
haveria o chamado permafrost, camada 
eterna de gelo. Se mais próxima, como a de 
Vênus, com tamanho semelhante ao da Terra 
e atmosfera de CO2, provavelmente gerada 
por intensa atividade vulcânica formada ao 
longo de milhões de anos por efeito estufa, 
incrementado talvez pela baixa velocidade 
angular de sua rotação e atingindo, em sua 
superfície, temperaturas que chegam a 480o 
C e uma pressão 92 vezes maior que a da 
Terra – condição semelhante à que vigora 
nos nossos oceanos a 900m de profundida-
de – a vida seria impossível. 

A partir da expressão “a vida por um fio”, pode-se afirmar que 
a vida na Terra, como a conhecemos hoje, está “por vários fios”, 
alguns dos quais serão resumidamente comentados no  
presente trabalho. Eles possuem a característica adicional de 
que, se um se romper, tudo poderá ficar bem mais difícil para 
os seres vivos por aqui, podendo até determinar a eventual 
extinção de suas atividades.
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segurar os gases venenosos produzi-
dos na sua formação, o que tornaria 
o impossível o aparecimento da vida.

O formato da órbita terrestre 
constitui outro fio da vida. Como as 
órbitas de todos os outros planetas 
do sistema solar, exceto Plutão, são 
praticamente circulares, ou seja, as 
distâncias focais das elipses corres-
pondentes, quase nulas, o que signi-
fica que o sol pode ser considerado 
o centro comum dos círculos orbitais, 
a probabilidade de que alguns se 
choquem, atraídos pelas forças gra-
vitacionais dos maiores é pequena, 
permitindo que o sistema solar, como 
um todo, seja estável, sem grandes 
catástrofes que poderiam impedir 
a eclosão da vida, embora alguns 
astrônomos considerem que ele, o 
sistema solar, seja caótico e que, portanto, 
esteja somente passando por um período 
felizmente longo – já dura alguns bilhões 
de anos – de estabilidade; no entanto, a 
qualquer perturbação suficiente, poderá aca-
bar (8), o que impediria a existência da vida. 

Com a origem de sua existência ainda 
controversa, acreditando-se, no entanto, ser 
causado por grandes correntes elétricas que 
se formam no núcleo líquido do centro., o 
campo magnético da Terra é outro fio da 
vida – dos mais críticos, por sinal (9). Sua pre-
sença, (Figura 2),ultrapassando a camada da 
atmosfera, protege a superfície dos efeitos 
da radiação, ao interagir com as partículas 
de alta energia do vento solar que, sem este 
obstáculo, atingiriam a superfície e tornaria 
a vida inviável, face à impossibilidade da 
formação de água na fase líquida. Como, 
por razões desconhecidas, relacionadas 
com seu passado cósmico, Marte não 
possui magnetismo presentemente, a água 
líquida na sua superfície – santo graal 
dos astrônomos e objetivo dos bilhões de 
dólares despendidos nas missões espaciais 
atualmente – ainda não foi encontrada, o 
que faz prever que dificilmente qualquer 
tipo de vida se desenvolva lá, apesar de 
não haver impedimento que, em outras 
épocas, dispondo do escudo magnético, 
houvesse condições para sua eclosão. O 
campo magnético da Terra é responsável 
também pelo espetáculo das auroras bo-
reais e austrais, resultados da interação 
da radiação solar forte que ocorre no sol 
durante suas tempestades, com o nosso 
escudo magnético protetor. 

figura 2 
O escudo protetor do campo magnético, à direita

figura 1
Efeitos da colisão do Cometa Shoemaker- levy 9  
sobre o “hemisfério sul” de jupiter 

 *Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref)

O próximo fio refere-se à Lua. Dos plane-
tas do sistema solar, o nosso é o que possui 
um satélite natural de maior tamanho em 
relação ao do planeta mãe, entre todos os 
outros conhecidos: cerca de 1/3 do da Terra, 
o que permite que sua rotação ocorra sem 
grandes oscilações do eixo, impedindo catás-
trofes climáticas, que tornariam impossível 
a criação do DNA. Em relação a Marte, por 
exemplo, cujos satélites não possuem porte 
suficiente para estabilizar o seu eixo de rota-
ção, supõe-se que ele no passado variou de 
aproximadamente 45o e deve estar iniciando 
uma nova era de grande instabilidade. Os 
astrômonos acreditam que, devido ao acú-
mulo infinitesimal de efeitos vários, a Lua 
se afasta da Terra à razão aproximada de 
4cm por ano, o que faz prever que daqui a 
cerca de 2 bilhões de anos ela estará a uma 
distância que impossibilitará que o eixo de 
rotação por aqui fique estável, o que será 
fatal para a vida. 

Surpreendentemente, um outro fio está 
vinculado ao maior planeta do sistema 
solar, Júpiter. A sua enorme massa, 318 
vezes superior à da Terra, cria imensa força 
gravitacional, fazendo que ele funcione 
como uma espécie de aspirador cósmico, 
atraindo para si um número grande de mete-
oros e asteróides. Caso fosse menor, muitos  

Um último fio, dentro das limitações do 
presente trabalho, é a localização do nosso 
planeta na galáxia, a via láctea, a aproxi-
madamente 2/3 do caminho a partir do seu 
centro. Caso o sistema solar estivesse mais 
próximo daquele centro, onde provavelmen-
te localiza-se um buraco negro, o campo de 
radiação seria tão intenso que a vida por aqui 
seria impossível, e não haveria campo mag-
nético capaz de prover alguma proteção. E se 
estivesse localizado a uma distância maior 
do que a que está, certamente não haveria 
possibilidade da formação dos elementos 
necessários aos mecanismos vitais.

Conclusão
Acabamos de mostrar, esquematicamente, 

alguns fios que mantêm a vida nesse nosso 
belo planeta. É provável que, se um deles for 
rompido, ela ficará em reais dificuldades, ou 
talvez impossíbilitada de continuar. Tal fato 
deve ser lembrado cada vez que despertamos 
pela manhã, nesta partícula microscópica em 
relação à imensidão do universo, onde ama-
mos, sofremos e produzimos guerras, colocan-
do em risco o delicado equilíbrio que mantem 
ativa nossa existência, como a conhecemos. 

São essas felizes circunstâncias e coin-
cidências, os fios da vida, que estão sendo 
procuradas e pesquisadas pelos astrônomos 
em sistemas compostos por estrelas, outros 
sois, e que podem revelar a existência de ou-
tras Terras, com fios semelhantes aos nossos. 
Até 2002, foram descobertos mais de 100 
planetas fora da influência da nossa estrela 
central, orbitando em trono de outras (1). 

Apesar da taxa de descoberta ser  

significativa, até o presente momento não 
há evidências concretas da existência de ne-
nhum planeta que disponha de um conjunto 
de fios semelhantes aos do nosso lar. 

Será que a professora primária do Profes-
sor Michio estava certa ao considerar um ato 
de amor divino a localização da nossa Terra 
a uma distância exata do sol? n
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desses corpos, remanescentes das origens do 
universo, ainda estariam vagando e provo-
cariam um número tão grande de colisões 
sobre a superfície do nosso planeta, que 
impossibilitaria o aparecimento da vida por 
aqui. Um dos eventos do tipo, relativamente 
recente e espetacular, foi a colisão, em 1994, 
registrada em tempo real por astrômonos, 
do cometa Shoemaker-Levy 9 (Figura 1).  

Deve-se, portanto, ao justo tamanho de 
Júpiter a existência de um dos fios da vida 
na Terra (7).

Um outro fio de vida está relacionado 
com o volume e a densidade dessa nossa 
querida terceira pedra a partir do sol. Caso 
sua massa fosse menor do que é, a gravidade 
resultante provavelmente seria insuficiente 
para reter o oxigênio e se fosse maior, poderia 
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de marcar a presença brasileira em espaço 
da Plataforma Continental e, também, de 

coletar dados permanentemente, 
bem como de servir de laboratório 
para práticas acadêmicas. Quando 
o assunto ganhou momento junto 
ao MCTI, a Marinha foi chamada 
a opinar e, em meio à perplexi-
dade daquele Ministério com os 
valores envolvidos para a mate-
rialização da ideia, sugeriu que, 
colocado um hélice naquela “pla-
taforma”, ou seja, com um navio 
em vez de uma plataforma, todas 
as finalidades seriam alcançadas 
a um preço muito mais acessível, 
com a vantagem adicional de po-
der se fazer presente na plenitude 
de nossas águas jurisdicionais. 
E assim nasceu o Navio de Pes-
quisa Hidroceanográfico Vital de 
Oliveira!

Acordado o assunto entre a 
Marinha e o MCTI, agregaram-se 
à iniciativa a Petrobrás e a Vale, 
ambas também desejosas em 
participar de pesquisas nas águas 
jurisdicionais brasileiras, por ra-
zões inerentes às suas atividades. 
Após intensas e demoradas nego-
ciações entre as partes envolvidas 
na obtenção, decidiu-se, enfim, 
pela aquisição compartilhada do 
navio, com as quatro instituições 
aportando recursos, e ficando a 
sua operação a cargo da Marinha.

O vital de Oliveira  
e suas caraterísticas

Após cerca de um ano de 
exaustivos trabalhos do grupo 
de recebimento do navio, o “Vital 
de Oliveira” foi lançado ao mar 
em 28 de setembro de 2014 no 
estaleiro Guangzhou Hantong  
Shipbui ld ing and Shipping  
Company, em Xinhui, República 
Popular da China, e incorporado 
à Marinha do Brasil no dia 24 de 
março de 2015, em cerimônia pre-
sidida pelo Chefe do Estado-Maior 
da Armada, Almirante-de-Esqua-
dra Wilson Barbosa Guerra, em 
Cingapura, onde os equipamentos 
científicos foram instalados. Sua 
chegada ao Brasil ocorreu no 
último dia 22 de julho.

marInha do brasIl

Hidrográfico Brasileiro, agravado por um 
cenário no qual recursos voltados à pesqui-
sa são cada vez mais escassos em todo o 
mundo e, em especial, em países que ainda 
lutam pelo pleno desenvolvimento, como é 
o caso do Brasil.

Dessa carência de recursos decorre a 
grande dificuldade em se adquirir novos 
navios e mesmo em atualizar, manter e 
operar os já existentes. A vista disso, já no 
final da década passada, a Marinha passou 
a adotar um modelo de compartilhamento 
do emprego dos navios da Diretoria de Hi-
drografia e Navegação  (DHN) com outros 
órgãos governamentais, recebendo como 
contrapartida recursos para manutenção e, 
até mesmo, para a aquisição de novos meios, 
como foram os casos do Navio Hidroceano-
gráfico “Cruzeiro do Sul” e do Navio Polar 
“ Almirante Maximiano”, cujos custos das 
compras foram divididos entre a Marinha 
e o Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI). Cabe ressaltar que este 
modelo, exitoso, sem dúvida, do ponto de 
vista financeiro, requer, no entanto, grande 
atenção por parte da Marinha para que 
não se generalize por toda frota de navios  

brancos, o que prejudicaria inexoravelmente 
o cumprimento de suas atribuições legais, 
uma vez que Marinha 
e MCTI têm objetivos 
diferentes para os le-
vantamentos realizados 
pelos navios, ou seja, se 
o modelo for levado ao 
extremo, faltará navio 
para a Marinha cumprir 
suas tarefas, principal-
mente aquelas referentes 
à cartografia.

O nascimento da 
ideia de construção 
do navio.

Já com esse modelo 
em andamento, surgiu, 
no âmbito da Petrobrás, 
e em meio à euforia do 
“Pré-Sal”, uma ideia de 
estabelecer, mais além 
de nossa Zona Econô-
mica Exclusiva, uma 
plataforma de petróleo 
fixa, com a finalidade 

Um NOvO NAvIO pARA A

HidrogrAfiA 
brAsileirA

luiz Fernando  Palmer  Fonseca*

Batizado com o nome do Patrono da  
Hidrografia do País, o Navio de Pesquisa 
Hidroceanográfico Vital de Oliveira  
consolida um grande salto na capacidade  
do Brasil em obter e processar dados  
hidrográficos, oceanográficos  
e meteorológicos no Atlântico Sul. 

Navio  
de Pesquisa 

oceanográfico 
vital de oliveira

Características gerais 

• Comprimento: 78m

• Boca: 20m

• Deslocamento: 4.200ton

• Calado máximo  
(com gôndola): 6,3m

• Calado mínimo  
(com gôndola): 5,3m

• Autonomia: 30 dias

• Combustível: 560ton

• Aguada: 125ton

• Velocidade de  
cruzeiro: 10 nós

• Velocidade  
máxima: 12 nós

• Tripulação: 90 militares

• Passageiros:  
40 pesquisadores

• Posicionamento  
Dinâmico: DP2

Equipamentos  
científicos

• Ecobatímetros multifeixe: 
EM 122 (12 KHz) e Em710 

(70-100 Khz)

• Ecobatímetro monofeixe: 
EA600 (12, 38 e 200 Khz)

• Perfilador de subfundo: 
SBP 120 (2,5 a 7,0 Khz)

• Sonar de varredura lateral 
(SVL): 5000v2 (455 Khz)

• Perfiladores de corrente 
(ADCP): 75,150,300,600  

e 1200 Khz

• CTD/Rosette, U-CTD,  
XBT e MVP300

• Veículo operado  
remotamente (ROV) e  

TV-GRAB: 4.000m

• Posicionador acústico  
de alta precisão (HPR):  

HIPAP 501

• Amostradores de fundo: 
piston core, box core e 

Van-Veen

• Estação Meteorologica 
Vaissala WAMS-410

• Gravímetro,  
Magnetômetro,  

Salinômetro e pCO2

• Duas lanchas  
hidrográficas com 

ecobatímetro multifeixe  
EM 2040.

o
s limites marítimos brasileiros, 
como até agora acordados no 
âmbito da Comissão de Limites 
da Plataforma Continental, com-
põem uma área jurisdicional de 
mais de 4,5 milhões de km2. 

O conhecimento físico dessa enorme área 
representa um grande desafio ao Serviço 
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 O navio conta com cinco laboratórios, 
sendo dois molhados e três secos, e foi 
equipado com o que há de mais avançado 
na tecnologia em hidrografia e pesquisa 
oceanográfica, destacando-se o veículo de 
operação remota (ROV), que pode operar 
a uma profundidade de até 4 mil metros.

Equipado também com ecobatímetros 
multifeixes para águas rasas, médias e 
profundas, o NPqHO “Vital de Oliveira” 
elevará substancialmente a capacidade 
da DHN em hidrografar nossos Mar 
Territorial, Zona Econômica Exclusiva 
e Plataforma Continental, permitindo a 
ensonificação adequada do leito mari-
nho nas áreas mais estratégicas para o 
Pode Naval e de maior importância para 
a segurança da navegação. Ademais, o 
navio possui a capacidade de transportar 
40 pesquisadores além de sua tripulação 
composta por 90 militares, podendo ser 
também empregado em pesquisas cien-
tíficas para caracterização física, química, 
biológica, geológica e ambiental das 
águas jurisdicionais brasileiras.

O emprego do Navio
O “Vital de Oliveira”, com estas ca-

pacidades  é, sem dúvida, um navio de 
pesquisa no estado da arte, que propiciará 

um novo patamar de aquisição de dados 
hidrográficos, geológicos, oceanográficos 
e meteorológicos no Atlântico Sul, em 
geral, e nas águas de jurisdição brasileira, 
em particular.  

Mas, para que isso ocorra, será impor-
tante que o sistema de gestão idealizado 
para o meio funcione a contento. Em largos 
traços estão previstos dois organismos de 
gestão, integrados por representantes das 
quatro instituições que adquiriram o navio. 
Um comitê científico que, ao analisar as 
propostas apresentadas aos editais de 
pesquisa divulgados, definirá os trabalhos 
a serem realizados pelo navio em cada 
comissão, e um comitê gestor que definirá 
os aspectos da operação e da manutenção 
do navio.  Com relação a este comitê, cabe 
mencionar que a operação do meio a cargo 
da Marinha não inclui a sua manutenção, 
cujos custos deverão ser igualmente com-
partilhados pelas quatro instituições. Outro 
aspecto importante diz respeito à disponi-
bilidade do navio. A experiência da DHN 
com a operação de navios de pesquisa 
demonstra que, com uma só tripulação, é 
possível realizar duas comissões de três a 
quatro meses ao longo de um ano. Mais do 
que isso torna-se inaceitável para a tripula-
ção, ademais de encarecer a manutenção. *Almirante-de-Esquadra (RM1)

Conclusão
Sintetizando, podemos dizer que, 

com a aquisição do “Vital de Oliveira”, 
o Serviço Hidrográfico Brasileiro deu um 
importante passo no sentido de cumprir 
com suas responsabilidades em tão exten-
sa área marítima, que sua operação por 
parte de pessoal da Marinha irá contribuir, 
em grande medida, para capacitar nossos 
profissionais no que há de mais atual 
em termos de equipamentos e sistemas 
voltados para a pesquisa no mar e que o 
navio elevará a capacidade de pesquisa 
oceanográfica do País ao patamar das 
nações mais desenvolvidas nesse campo.  
Para que tal obtenção fosse realizada da 
maneira mais eficaz em meio a um cená-
rio de crescentes restrições orçamentárias, 
foi fundamental juntar esforços com os 
órgãos governamentais e privados inte-
ressados nos resultados das pesquisas 
realizadas em nossas águas. Enfim, os 
desafios que se apresentaram para a ob-
tenção do navio foram vencidos, cabendo 
aqui enfatizar a atuação do Comandante e 
tripulação para o seu recebimento. Resta, 
agora, a todos os envolvidos, vencer o 
desafio da sua gestão. n

 bAse iNdustriAl de 

defesA
O  vERDADEIRO DESAfIO DA

“cAixA 
   PretA”

a contribuição 
Para o avanço  
tecnolóGico das 
Forças armadas

robério da cunHa coutinHo*

Este artigo pretende abordar ideias simples que  
permeiam o entendimento de como podemos, sob  
um novo enfoque, fortalecer nossa indústria de defesa, 
começando por destacar que ela tem existência tão  
legítima quanto a das próprias Forças Armadas do País.  
 simplicidade das ideias, entretanto, não ameniza a  
importância das decisões políticas pertinentes a serem  
tomadas, sempre cercadas de razoável complexidade.  
O presente estudo delineia alguns dos principais  
elementos conceituais que constituem as condições  
para o desenvolvimento desse segmento industrial,  
à luz de suas peculiaridades e do panorama que  
se visualiza no Brasil.

A tecnologia e os conflitos

o 
poder militar de uma nação se 
assenta sobre a eficácia de suas 
armas. Vem daí a constatação 
de que a indústria de defesa 
– aquela que responde pela ca-
pacidade de conceber, projetar e 

produzir soluções técnicas para os requisitos 
militares e de dar o apoio necessário à ma-
nutenção dos sistemas produzidos, de modo 
a lhes garantir as máximas disponibilidade 
e confiabilidade – exerce influência decisiva 
no potencial de uma força armada e de sua 
competência para cumprir as missões que 
lhe forem confiadas.

Se as guerras correspondem ao confron-
to entre forças, é esperado que a mais bem 
armada seja vencedora. Além dos aspectos 
quantitativos, evidentes em si mesmos, so-
bressai nessa afirmativa o aspecto qualitativo 
inerente à força “mais bem armada”. Antes 
de se analisar os fatores que respondem por
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de financiamento para apoiar o esforço em 
ciência e tecnologia no País, deve ser dirigido 
também para a mobilização industrial em 
busca de inovações e não exclusivamente 
a instituições acadêmicas.3 Tais decisões 
devem ser expressas por políticas, com 
profundo significado estratégico.

Espiral tecnológica
Um corolário do modelo que acabamos 

de apresentar diz respeito à sua dinâmica 
regenerativa. Sua análise nos permite obser-
var que o processo de inovação de produtos 
deve ser realimentado, ou seja, a inovação 
tecnológica demanda mais conhecimentos 
(technology push). E novos conhecimentos 
poderão gerar novos produtos. Ocorre, por 
assim dizer-se, uma evolução em espiral 
onde círculos cada vez maiores de conheci-
mentos são atingidos, capacitando os países 
detentores de tecnologia a gerar mais e me-
lhores novos produtos. Em outras palavras, 
tudo se passa de modo a que “c&t” (ciência 
e tecnologia) criem condições propícias a se 
criar “C&T”, um estágio mais avançado da 

tecnologia de produto.
Essa constatação 

nos ensina algumas coi-
sas. Todos os países, em 
cada segmento indus-
trial, se encontram em 
dado ponto da espiral. É 
útil essa forma de visu-
alização pois o proces-
so de desenvolvimento 
científico-tecnológico, 
por sua dinâmica, le-
va-nos a constatar que 
o ponto em que nos 
encontramos nunca é 
estático4. O combustível 
primário para o movi-

mento, de subida ou descida nessa espiral, 
diz respeito principalmente aos investimen-
tos aplicados ao modelo. Quando eles não 
ocorrem, ou são mal direcionados, o ponto 
anda para trás, regride para círculos menores 
(ou inferiores) da espiral. Com investimentos 
adequados, círculos mais altos são atingidos. 
Surge, então, a questão: como investir, com 
que recursos?

Além de esse questionamento nos reme-
ter ao final do tópico anterior, onde verifica-
mos a necessidade de políticas adequadas, 
sustentadas no valor estratégico do desen-
volvimento científico-tecnológico, o impasse 
pode permanecer quando os recursos forem 
insuficientes. Nos países desenvolvidos, os 
investimentos tendem a ocorrer sempre. 
Acontece que eles não investem porque são 
desenvolvidos. Antes, eles são desenvolvidos 
porque investem. E esses investimentos não 
decorrem primordialmente e apenas de uma 
decisão política de governo. Recursos novos 
derivam principalmente do próprio setor 
produtivo. Como conseguem? Simples: os 
recursos no setor produtivo advêm do lucro 
das empresas. Em outras palavras, o modelo 
da dinâmica da evolução na espiral decorre 
sobretudo de vendas. Mais ainda, essas 
vendas não são decorrentes do mercado 
interno, puramente. Em particular e cada vez 
mais verdadeiro, a demanda por produtos 
da indústria de defesa originada nas Forças 
Armadas do próprio país é sempre insufi-
ciente para garantir o essencial movimento 
ascendente do setor5. É como se a cadeia de 
elos que constitui o processo de desenvolvi-
mento se completasse, pela inserção de um 
último elo, o elo responsável por garantir a 
demanda: a atividade comercial.

O mercado externo passa a ser natural e 

continuamente buscado. As vendas se pro-
cessam de forma a não transferir tecnologia 
de ponta. Busca-se justamente repassar o 
produto que contém tecnologia que será 
superada, se já não o for, parte do ciclo 
anterior da espiral. 

Temos, então, aí delineado, um modelo, 
o modelo do desenvolvimento científico-tec-
nológico dos países geradores de tecnologia 
avançada e que, com isso, produzem o má-
ximo bem-estar social, empregos, etc. Países 
que, por décadas, viram na “caixa preta” – 
isto é, no nó tecnológico – o desafio final, 
o fim do processo de desenvolvimento, não 
viram corretamente. Faltou-lhes a percepção 
do que verdadeiramente rompe as peias do 
atraso: as vendas, aquilo que, ao garantir a 
demanda, garante a permanência da capaci-
tação. Temos, então, um novo desafio. Como 
fazer para superá-lo?

Considerações específicas  
acerca da aplicação militar

O modelo acima esboçado carece ainda 
de um pequeno complemento, onde enfo-
caremos características mais peculiares aos 
sistemas militares. É bastante conhecido, 
da teoria de sistemas, que a eficácia de um 
sistema de combate deriva da combinação 
de três fatores que interagem de forma 
multiplicativa, de modo que não basta tê-los 
otimizados isoladamente. Se um deles ten-
der a ser nulo, o produto resultante também 
se tornará inexpressivo. Os fatores, relativos 
ao sistema enfocado, são: desempenho; 
aprestamento6; e emprego.

Não pretendemos nos alongar sobre esse 
conhecido “produtório” de fatores. Vamos 
apenas relê-lo, à luz das reflexões anteriores. 

Em nosso contexto, a medida da eficácia 
citada nos serve para lembrar fórmulas equi-
vocadas de pensar o aparelhamento de uma 
Força Armada. Não podemos ser seduzidos 
em demasia pela busca de máximo desem-
penho, por três motivos. 

Primeiro, porque de nada vale o grande 
desempenho (D) de uma arma se dela não 
tirarmos o melhor proveito (emprego), ou 
não soubermos preservá-la nas condições 
adequadas de prontidão (aprestamento).

Segundo, porque quando pensamos es-
tar importando “D” (desempenho de última 
geração), no estado da arte, estamos apenas 
comprando “d”, ou seja, tecnologia superada, 
tornada disponível pelo exportador, confor-
me já vimos no modelo adotado pelos países 
desenvolvidos.

esse aspecto, cabe realçar que a qualidade 
de uma indústria de defesa se relaciona com 
o grau de tecnologia posta à sua disposição. 
Isso equivale a dizer que ela depende da 
tecnologia, que é do domínio de uma nação. 
A dimensão tecnológica assume, portanto, 
papel central no desfecho das ações milita-
res, ou seja, das guerras. São inúmeros os 
exemplos. 1 

Num primeiro momento, poderia ocor-
rer ao arquiteto de uma política de defesa, 
que devemos partir para a conquista da 
mais nova tecnologia, para fazer face aos 
compromissos militares assumidos. Mas 
qual, exatamente? Como adquiri-la? Ela está 
disponível? Está ao nosso alcance absorvê-la 
com os recursos nacionais? O que fazer?

Foge ao escopo deste trabalho definir 
uma metodologia para a produção do desen-
volvimento científico-tecnológico do país. Isso 
tem sido alvo de diversos estudos.2 

Entretanto, é indispensável aos nossos 
propósitos apresentar alguns aspectos pou-
co divulgados de modelos conceituais que 
descrevem a dinâmica dos processos de ino-
vação tecnológica, com ênfase nos pontos 
essenciais que caracterizam a atuação dos 
países desenvolvidos ou emergentes. O estu-
do desses modelos, certamente, influenciará 
a definição daquela metodologia.

Modelo linear
O modelo linear, a seguir ilustrado, de 

geração de inovação tecnológica, costuma 
ser utilizado pelos países que tentam mas 
geralmente não conseguem atingir o que o 
modelo pretende: o produto inovado. Apesar 
disso, ainda é bastante difundido e, por isso, 
precisa ser revisto. Trata-se de um modelo re-
ducionista de desenvolvimento tecnológico, 
cujo esquema é mostrado abaixo:

feita a partir de novos 
conhecimentos (também 
chamada de pesquisa 
de inovação tecnológi-
ca), de natureza essen-
cialmente econômica e 
realizada no ambiente 
industrial (setor produti-
vo). O ponto fraco desse 
modelo, acentuado pela 
seta em negrito, acima, 
consiste em considerar 
essencial “descobrir” an-
tes de “inovar”.

Tipicamente, então, 
o esforço para gerar 
novos conhecimentos 
nada mais produz do que artigos científicos 
(papers), disponíveis em revistas e, até, na 
internet. Esse tipo de propriedade intelectual 
não tem qualquer valor econômico, pois não 
chega a ser um produto e, por conseguinte, 
não gera vendas. No máximo consegue, 
apenas, descobrir novas aplicações para 
princípios científicos conhecidos.

Aos fatores que levam o modelo linear 
ao fracasso, deve ser adicionada a cons-
tatação de que a busca do conhecimento 
acadêmico é intrinsecamente insaciável, 
esgotando sempre todos os recursos de fo-
mento que lhe são destinados. Isso é próprio 
da atividade científica que, a cada descober-
ta, abre novas indagações. Dessa forma, na 
prática, é falida a tão propugnada integração 
universidade-empresa. Tais entidades têm 
finalidades distintas.

A conseqüência disso se torna, então, 
evidente: as atividades de pesquisa não 
precisam, necessariamente, estar acopladas 
às de desenvolvimento tecnológico. Esta 
se vinculam às necessidades do mercado 
a ser atendido (conhecidas como market 
pull) e, para isso, não têm que se valer 
exclusivamente da descoberta tecnológica 
local, mas da “biblioteca” de conhecimen-
tos disponíveis no mundo, tanto científicos 
quanto tecnológicos. Para essa captação de 
conhecimentos, basta existirem recursos 
humanos qualificados.

Modelo dinâmico de inovação
Surge, assim, nos países desenvolvidos, 

um novo modelo, chamado de modelo da 
dinâmica da inovação, que pode ser esbo-
çado como mostrado à direita: 

Nele se observa que o vínculo entre 
a capacitação acadêmica e a geração de  

produtos novos é indireto, sendo as publi-
cações especializadas e os “papers” o elo de 
ligação. Assim, a inovação tecnológica em 
um país não depende diretamente do conhe-
cimento científico desenvolvido no mesmo 
país. Isso torna o processo de geração de 
tecnologia muito mais rápido e simples. 
Mesmo não sendo uma expressão mundial 
em dado campo científico, podemos ser 
competitivos internacionalmente pela oferta 
de produtos novos ao mercado (market pull). 
É paradoxal constatar que, por vezes, o uso 
desse modelo por países desenvolvidos 
pode-se beneficiar da transferência gratuita 
de conhecimentos gerados em países em 
estágio atrasado de desenvolvimento, tor-
nando-os ainda mais competitivos em áreas 
em que não seriam tanto.

Por conseguinte, em síntese, o esforço 
para geração de inovações deve ser direcio-
nado para apoiar o próprio setor produtivo, 
cabendo-nos estudar fórmulas de associação 
de institutos de pesquisa com empresas 
nacionais, criando-se uma ponte para o 
progresso. Assim, os mecanismos oficiais 

fundamento científico
Concepção tecnológica

Atividade de desenvolvimento
Produto inovado

Instituições

Acadêmicas

Setor 

Produtivo

Capacitação Acadêmica

Conhecimento científico  
disponível nos países desenvolvidos

Technology push

Desenvolvimento de  novo
 produto (patente)

Market pull

Esse modelo não reconhece a diferença 
fundamental entre o processo de pesquisa 
científica, de natureza acadêmica e normal-
mente realizada no meio universitário, e a 
atividade de desenvolvimento tecnológico
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países menos desenvolvidos sejam atraídos 
por aqueles com os quais tenham uma deter-
minada “compatibilidade tecnológica”, isto é, 
o país mais industrializado detém tecnologia 
em um estágio que pode ser almejado pelo 
menos industrializado. Outro aspecto que 
exerce essa espécie de atração comercial é 
a “complementaridade tecnológica”, quando 
dois países identificam trocas comerciais que 
se equilibram, no interesse de ambos.

d) A criação de parcerias comerciais sóli-
das. Neste elemento reside 
o reconhecimento da 
estreiteza do mercado 
de defesa. Sendo isso 
verdade, o estabele-
cimento de parcerias 
propiciará o acesso com 
maior frequência à fa-
tias definidas do merca-
do, ainda que menores. 
Não é outra a razão 
principal por que se 
observa, cada vez mais 
amiúde, a ocorrência de 
fusões de empresas no 
setor industrial de defe-
sa. As fusões decorrem de 
acordos de parcerias comer-
ciais bem sucedidas. A forma de operacio-
nalizar esses acordos consiste, geralmente, 
na formação de capacitação conjunta no 
desenvolvimento de novos produtos e na 
garantia do aumento da demanda, com 
redução dos investimentos. A concessão do 
acesso a mercados (sobre os quais se tem 
certo controle) a um dos parceiros, pelo 
outro, é outra forma.

Conclusão
Consciente da im-

portância das políticas 
comprometidas com a 
dimensão estratégica 
ocupada pela atividade 
comercial, visando via-
bilizar o fortalecimen-
to e o crescimento de 
nossa Base Industrial 
de Defesa (BID), o pre-
sente trabalho procurou 
enfocar a influência do 
componente tecnológico 
nas aplicações militares. 
A abrangência do tema 
torna-o quase inesgotá-
vel. Buscamos contê-lo 
nos limites do interesse 

voltado para o fortalecimento da indústria 
nacional de defesa. Para chegar aos aspectos 
mais objetivos da matéria, não pudemos nos 
furtar a focalizar preliminarmente alguns 
conceitos teóricos, sob a forma de modelos 
conceituais voltados para o desenvolvimento 
científico-tecnológico e de postulados da 
teoria de sistemas.

Acreditamos, ainda que reconhecendo a 
modesta dimensão deste trabalho, ter atingi-
do diversas conclusões parciais que, no seu 

todo, poderão constituir a síntese 
conclusiva da exposição feita. 
Resumindo-as, para encerrar, 
podemos enunciá-las sob 
a forma de dez pontos fun-
damentais para a indústria 
nacional de defesa: 1º) a 
indústria de defesa exerce 
papel decisivo na prevenção 
e na solução de conflitos no 
mundo atual; 2º) indústria de 
defesa resulta de capacitação 
científico-tecnológica; 3º) o 
desenvolvimento científico-
tecnológico deve adotar 
o modelo consagrado em 

países avançados (modelo 
da dinâmica da inovação); 4º) a 

dinâmica da espiral tecnológica exige inves-
timentos permanentes; 5º) a principal fonte 
de recursos para investimentos deve advir 
das exportações; 6º) países exclusivamente 
compradores de produtos acabados têm 
permanecido, historicamente, estagnados; 
7º) a evolução ascendente principia, nos 
países em desenvolvimento, pela escolha de 
objetos tecnológicos e pelo estancamento 

Terceiro, porque, mesmo que o “d” 
sirva aos meus propósitos estratégicos 
(veremos adiante como “d” pode ser per-
feitamente adequado), restará ainda mais 
esta armadilha, talvez a mais cruel, em 
certo sentido.  A busca cega pelo máximo 
desempenho, com frequência, é aproveita-
da pelos países exportadores como forma 
de obtenção de “subsídio” para financiar o 
desenvolvimento, ainda incompleto, de um 
novo produto. Recursos para investimento, 
como já vimos, constituem a meta maior 
e permanente. Quando importamos um 
produto, sem qualquer preocupação com o 
modelo da dinâmica da inovação estamos, 
no mínimo, perdendo a oportunidade de 
investir e, talvez, fazendo-nos retroceder 
na espiral tecnológica.

A situação se agrava no país comprador 
quando se constata que o binômio A x E 
(aprestamento x emprego) é minimizado 
quando a tecnologia é importada. Não do-
minando a manutenção do sistema, cai o 
nosso aprestamento. Para dominá-la, drena-
remos ainda mais recursos. Com o emprego 
também se dá o pior: ele não é vendido 
pelos países que o detêm e desenvolvê-lo é 
extremamente dispendioso.

E quando a arma é desenvolvida de 
modo autóctone? Dá-se o oposto: o binômio 
A x E é maximizado. Teremos a empresa 
nacional que domina A. Teremos também, 
mais próximo, o domínio de E, pois, sendo 
concebida no país, teremos o embasamento 
natural para otimizar o seu emprego.

Elementos de uma estratégia comercial
Emerge como conclusão maior da 

discussão, até este ponto, que a evolução 
tecnológica militar depende de investi-
mentos, com definição de prioridades e 
estancamento de desperdícios.

Situando-nos na espiral tecnológica, fica 
evidente que não devemos regredir. Isso equi-
vale a dizer que a capacitação científico-tec-
nológica tem que ser preservada a qualquer 
preço, de forma a criar condições propícias 
à escalada em movimento ascendente (o 
volume dos investimentos feitos determinam, 
geralmente, a velocidade da escalada).

Ora, o país em desenvolvimento carece, 
muito mais do que os países desenvolvidos, 
de recursos para investimentos. Tal fato 
inexorável, agravado pela falta de demanda 
interna, das próprias Forças Armadas, traz 
como consequência inevitável a necessidade 
de venda de seus produtos militares como 

forma de obtenção de 
recursos para investir. A 
atividade de comerciali-
zação surge, assim, como 
de fundamental impor-
tância. Torna-se, em certo 
sentido, nobre. Tão nobre 
quanto o domínio tecno-
lógico, pois a preservação 
deste depende daquela.

Há três aspectos prin-
cipais a considerar a par-
tir dessa nova conclusão 
parcial. 

Primeiro: desponta 
um desafio cultural a 
ser superado. Não é da 
nossa cultura enxergar 
a atividade comercial 
como nobre. No entanto, com muita fre-
quência, alguns autores apontam que o 
principal divisor de águas entre os mundos 
desenvolvido e subdesenvolvido é que este 
compra e aquele vende.

Segundo: são necessárias políticas, 
apoiadas em leis, que: a) garantam o retorno 
dos lucros das vendas do setor fomentado 
por investimentos estatais; b) balizem a atu-
ação das multinacionais no país de modo a 
garantir emprego a brasileiros e  a máxima 
transferência de tecnologia; e, por fim, c) 
orientem e fortaleçam a obrigatoriedade 
de compensações comerciais, industriais e 
tecnológicas (conhecidas como offset), de 
modo a contrabalançar a saída de recursos, 
quando isso for inevitável.

Terceiro: assume dimensão quase dra-
mática a escolha dos objetos tecnológicos 
a fomentar. Trata-se, provavelmente, do 
mais complexo problema de caráter logísti-
co. Leva em consideração, como ponto de 
partida, uma profunda análise da conjuntura 
nacional, onde são confrontados fontes de 
recursos naturais, cultura nacional, contextos 
políticos, qualificação de recursos humanos, 
cenários prospectivos etc. Disso resultará 
uma determinação de necessidades globais 
para as Forças Armadas, em termos de 
meios. Posteriormente a este primeiro passo, 
temos que nos situar na espiral tecnológica, 
identificando recursos humanos qualificados 
e setores industriais sedimentados no país, 
de modo a alinhar os produtos necessários 
e alcançáveis a partir da tecnologia nacional 
disponível. Como terceiro passo, há que se 
dimensionar os recursos que as políticas de 
fomento industrial e científico-tecnológico 

colocam à disposição do setor de defesa. 
Como quarto passo, há que se consultar o 
market pull, aqui sendo mais de perto sentida 
a influência de nossas reflexões anteriores. 
Ou seja, pensando na necessidade de ven-
dermos, como falamos acima, precisamos ter 
uma pesquisa de mercado que nos indique 
quais produtos são mais requeridos ou têm 
maior potencial de comercialização.

Neste ponto, podemos completar este 
tópico, onde se enfocou a necessidade de 
estendermos nossa visão em busca de uma 
estratégia comercial. Cabe, então, por fim, 
destacar quatro elementos que a lógica da 
exportação internacional aponta como muito 
relevantes para o sucesso comercial, no com-
petitivo ramo da indústria de defesa. São eles:

a) A qualidade do produto. Toda a discus-
são anterior deve desaguar nesse elemento. 
É ele o primeiro a ser percebido no mercado.

b) A concessão de fonte de financiamen-
to. O acesso a linhas de crédito especiais 
para exportação, criadas por instituições 
estatais ligadas ao fomento industrial, re-
presenta fator de atração frequentemente 
decisivo na realização dos negócios. 

c) A ação diplomática. Não pode ser 
dispensada ou menosprezada a política ex-
terna como base de apoio para a atividade 
comercial. É inerente às decisões de compras 
por países importadores a avaliação política 
positiva do país exportador. É o que explica, 
como óbvio exemplo, por que não possuí-
mos equipamento militar algum oriundo de 
países com quem não temos relações diplo-
máticas próximas. Assim, é preciso identificar 
parceiros sob a nossa esfera de atuação 
política e comercial. É comum, ainda, que 

de qualquer desperdício; 8º) a capacitação 
conquistada tem que ser mantida; 9º) o 
momento atual requer e é favorável ao 
fortalecimento institucional da indústria de 
defesa; e 10º) a integração dos 10 pontos 
acima exige políticas setoriais articuladas. n

Notas
1 Para nos fixarmos apenas nos conflitos 

mais recentes, temos que destacar as seguintes 
conquistas tecnológicas, que passaram a ser 
preponderantes no desenrolar das ações e que 
se tornaram elementos de destacada impor-
tância no processo de planejamento militar: 
os sistemas de guerra eletrônica; a automação 
dos sistemas de armas integrados a sensores; 
os sistemas de comunicações via satélite; as 
plataformas stealth; os sistemas de orientação 
de armas a laser; o canhão eletromagnético; os 
equipamentos de visão noturna; e os sistemas 
de navegação inercial.

A lista não se esgotaria se descêssemos 
a detalhes. Ela é suficiente, entretanto, para 
ilustrar as fortes interações que devem existir 
entre capacitação tecnológica militar e indús-
tria de defesa.

2 Um estudo aprofundado das estratégias 
para ciência, tecnologia e inovação pode ser 
visto em: NICOLSKI, Roberto. Inovação tecno-
lógica industrial e desenvolvimento sustentado.
Parcerias Estratégicas. Brasília, 13:80-108, 
dez. 2001.

3 Isso, com efeito, já começa a ser esbo-
çado no País. Um recente exemplo disso é o 
programa Inovaerodefesa, apoiado por recur-
sos do FUNTEC/BNDES.

4 Já no século XIX, houve famoso autor 
que aludiu a que, no mundo moderno, “é 
preciso correr muito para ficar parado” (Lewis 
Carrol, em “Alice no País das Maravilhas”), de-
terminando o que é conhecido como o desafio 
da Rainha de Copas.

5 Daí decorre a luta pelo mercado externo 
das armas, cada vez mais acirrada. Por isso, 
nunca faltou sustentação aos que vêem muitos 
conflitos internacionais como conseqüência 
de crises fomentadas de modo a manter a 
demanda por armas. A busca por compradores 
é tão dramática que não se hesitará, por vezes, 
em se fazer a venda até para potenciais inimi-
gos ou países com os quais não se mantêm 
relações diplomáticas. Nos EUA, um exemplo 
se tornou bem conhecido do mundo como o 
caso “Iran Gate”.

6 Não há um perfeito consenso sobre a 
nomenclatura a adotar para esse fator. Por 
vezes, é denominado “fator de prontidão do 
sistema”. O importante é que ele resulta da 
confiabilidade e da disponibilidade do sistema, 
como um todo.

Acontece 
que eles não

investem
porque são

desenvolvidos. 
Antes, 

eles são
desenvolvidos

porque
investem.

*Contra-Almirante (Ref)
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logÍstICa

renato vilHena de araujo*

*Vice-Almirante (Ref-EN)

“Um cavalo! Um cavalo! Meu reino por um cavalo!”
William Shakespeare em Ricardo III

A citação acima remete à  
situação de batalha em que um 
cavalo sobressalente faria muita 
diferença. Embora menos  
dramáticas, é bem provável  
que todos já tenhamos passado 
por situações em que fomos 
salvos de incômodos  
consideráveis pelo fato de  
dispormos de sobressalentes 
como, por exemplo, um pneu  
ou uma simples lâmpada.
Por este  motivo, o fato de  
um dado navio estar com sua 
dotação de sobressalentes  
incompleta sempre causa  
apreensão e é considerado  
como pendência capaz  
de prejudicar sua  
condição operativa.

A
pesar de nosso proverbial des-
caso para com o apoio logísti-
co, o fato de a dotação estar 
incompleta pode não ser uma 
falha tão grave como poderia 
parecer à primeira vista. Pode 

nem mesmo ser uma falha.

DOTAÇÕES
Dotações de sobressalentes são quanti-

dades de itens de reposição para fazer face 
ao consumo esperado durante um tempo 
determinado, conforme esquematizado na 
figura 1, na qual as áreas dão uma ideia do 
volume de itens envolvidos: 

Os sobressalentes estão grupados no 
eixo vertical pelos vários escalões de ma-
nutenção usualmente adotados. Pertencem 
ao 1º escalão os sobressalentes dos itens 
que podem ser substituídos pelos próprios 
usuários (user maintenance) como, por exem-
plo, os cartuchos de tintas das impressoras. 
Pertencem ao 2º escalão os sobressalentes 
que precisam ser substituídos por um técnico  

vários conjuntos menores, chamados de 
pacotes, para fins de aquisição em diferen-
tes oportunidades. A título de exemplo, na 
figura estão esquematizados alguns dos 
chamados pacotes de propósito específico 
como o “pacote de comissionamento (Com)”, 
necessário para por equipamentos novos 
em funcionamento, “pacote para períodos 
de docagem de rotina (PDR)”, “pacote para 
período de manutenção geral (PMG)” etc.

CATAlOgAÇãO
Abreviadamente, pode-se dizer que a 

estratégia de se praticar o Apoio Logístico 
Integrado (ALI) é uma concitação a se obter 
os elementos necessários para o apoio  

logístico (sobressalentes, manuais, treina-
mento de pessoal e aparelhamento para 
oficinas) na mesma oportunidade em que 
são obtidos quaisquer novos equipamentos 
ou meios, nunca deixar isto para depois! No 
entanto, tão importante quanto obter sobres-
salentes é encontrá-los nos depósitos, dentre 
muitos milhares de itens, quando necessário. 
Isto é muito facilitado pela atribuição dos 
chamados números de estoque, através do 
processo de catalogação.

Em alguns casos, como parte do ALI 
para um dado equipamento, já se procurou 

catalogar todas as suas peças antes de se 
adquirir as dotações iniciais de sobres-
salentes a serem estocados na própria 
Marinha, quando o mais razoável pareceria 
ser primeiro comprar as dotações para só 
depois catalogá-las, inclusive cadastrando 
preços efetivamente pagos e não apenas 
preços estimados.

Não parece ser útil dar números de 
estoque a itens que não serão mantidos 
em estoque nos depósitos da Marinha 
para fornecimento aos usuários. Além 
disso, economiza-se muito tempo e tra-
balho, uma vez que o número de itens 
adquiridos como sobressalentes é sempre 
muito menor que a totalidade dos itens 

que compõem o equipamento e que, só 
em tese, poderiam ser substituídos em 
alguma ocasião.

ESTOqUES
A quantidade em estoque aumenta 

abruptamente  para  um  determina-
do  item quando são feitas aquisições 
e diminui a taxas maiores ou menores 
dependendo da intensidade de utilização 
do equipamento, conforme esquematizado 
na figura 2:

A dotação, que é um nível de estoque 
fixo, aparece como uma linha tracejada 
horizontal na figura 2.

Neste exemplo hipotético, está mostrada 
uma primeira compra menor que a dotação 
tecnicamente calculada, como é usual frente 
às limitações financeiras que pesam sobre as 
obtenções da Marinha, seguida de períodos 
de maior ou menor utilização.

Vê-se que, no caso representado, o esto-
que só iguala a dotação em dois momentos 
específicos, o que não chega a prejudicar a 
operacionalidade do equipamento, uma vez 
que o estoque nunca caiu a zero.

CONClUSãO
Considerando que ter em estoque a 

quantidade dotada de sobressalentes é uma 
situação que só existe momentaneamente, 
não sendo condição nem necessária nem 
suficiente para se lograr boa condição operati-
va, o fato de estar com a dotação incompleta 
pode não ser tão nocivo quanto poderia pare-
cer à primeira vista, uma vez que isso apenas 
espelha a utilização normal do material.

Entretanto, isso não deve ser visto como 
uma justificativa para nosso histórico e re-
nitente descaso para com as atividades de 
apoio logístico de modo geral. n

especializado no próprio local onde o equipa-
mento se encontra (field maintenance) como, 
por exemplo, o cilindro das copiadoras. Já 
o 3º escalão se refere às substituições que 
precisam ser feitas em oficinas devidamente 
aparelhadas (shop maintenance) como, por 
exemplo, a troca de placa-mãe de micros.

As atividades de manutenção realizadas 
extra-MB são chamadas de 4º escalão e 
não requerem a disponibilidade, na própria 
Marinha, de estoques de sobressalentes. 
No entanto, requerem recursos financeiros 
específicos para poderem ser contratadas.

Na figura 1, o retângulo limitado pelo 
1º escalão e pelo tempo de autonomia do 
navio representa a chamada “dotação de 
bordo”. As demais áreas representam os 
demais consumos esperados de sobres-
salentes até que se complete um ciclo 
inteiro de manutenção (dado pela rotina de 
manutenção de periodicidade mais longa 
de todas), a partir do qual tudo se repete 
como no ciclo anterior.

A autonomia, por exemplo, é de um 
ano nas fragatas classe Niterói, o que equi-
vale a 90 dias de operações para a maioria 
dos navios, e o ciclo de manutenção é de 
8 anos (maior intervalo entre revisões dos 
motores principais).

Como a dotação de base normalmente 
é grande e cara, costuma ser dividida em 

3º Escalão

Pacote de 
recompletamento

Tempo

Pacote de reparo de sobressalentes  
recuperáveis

Pacote de 
PMGPacote de 

Com
Pacote de 

PDR

Dotação de 
Bordo

Figura 1

2º Escalão

1º Escalão

Autonomia Ciclo

DOTAÇÃO DE BASE

Itens

Estoque

Tempo

Dotação

1ª compra

Figura 2

Pouco uso Muito uso Desuso Nova compra

sobressAleNtes
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VIagens

i
niciamos o nosso roteiro pela capital, 
Quito, que se destaca pelas belas edifi-
cações do período colonial, compreen-
dendo 130 construções monumentais 
(palácios, igrejas) e cinco mil casas 
daquela época. Devido ao amplo e 

bem preservado centro histórico, a cidade 
foi declarada Patrimônio Cultural da Huma-
nidade, pela Unesco. 

Texto e fotos: 

rosa nair medeiros*

Atravessado pela Cordilheira dos Andes e pela “linha” que divide o planeta em dois hemisférios,  
o Equador apresenta uma paisagem marcada por contrastes: montanhas com picos nevados, dezenas 
de vulcões, trechos da Floresta Amazônica, belas praias do Pacífico e as impressionantes Ilhas  
Galápagos. Essa grande diversidade, em um território relativamente pequeno, presenteia o visitante 
com lugares encantadores.

A primeira parada, inevitavelmente, é na 
Plaza de la Independencia, rodeada pelos 
palácios Presidencial, Municipal e Arzobis-
pal (neste, atualmente, funcionam lojas e 
restaurantes). A magnífica Catedral, cuja 
arquitetura reúne vários estilos, do neogótico 
ao barroco, completa o espaço. A pouca dis-
tância dali, está outra grandiosa construção, 
a Iglesia de La Compañia de Jesús, erguida 
entre 1605 e 1765. Apresenta fachada bar-
roca, talhada em pedra vulcânica, e interior 
riquíssimo, destacando-se os altares cobertos 
com lâminas de ouro e as elegantes colunas. 

As praças do setor histórico, além de 
agradáveis espaços, são o endereço de re-
quintadas joias religiosas, como a Plaza San 
Francisco, local do Monatério e da Iglesia de 
San Francisco. Erguida entre 1535 e 1605, 
guarda lindos vitrais, esculturas e pinturas. 

Contrastando com as centenárias igrejas, nas 
imediações, encontra-se a imensa Basílica 
del Voto Nacional em estilo neogótico, que 
começou a ser edificada em 1926 e ainda 
não foi totalmente finalizada. Inspirada na 
Catedral de Notre Dame de Paris, possui 
fachadas imponentes e várias gárgulas, que 
representam animais nativos.

UmA jORNADA DE qUITO àS ILHAS gALápAgOS
O bairro antigo também é o endereço de 

ótimos museus, como o Museo de la Ciudad, 
que apresenta a história de Quito desde a 
sua fundação até os dias atuais; o Centro 
Cultural Metropolitano, um verdadeiro com-
plexo, reunindo arte colonial, biblioteca e 
espaço para exposições temporárias. Outro 
local que não dispensa uma visita é o Mu-
seo Casa del Alabado, com uma excelente 
coleção de objetos e arte pré-colombiana. 

 Deixando o setor histórico, o bairro La 
Mariscal é o retrato da Quito moderna. Pelas 
suas efervescentes avenidas (Amazonas e 
10 de Agosto) e ruas largas, encontram-se 
diversas opções de hotéis, restaurantes, 
bares, lojas. Nessa área, há também ótimos 
lugares para compras de artigos típicos. Um 
deles é o Mercado Artisanal la Mariscal, com 
produtos de várias partes do país.

na tarja superior, peças de artesanato do 
mercado de otavalo; no interior das letras, 
peças do museu casa del alabado

Monumento no Parque Mitad del Mundo

Ilha Bartolomé,  
um dos cartões-postais  
de galápagos
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quito, vista de cima
Situada a 2.850 metros acima do nível 

do mar, a capital é rodeada por montanhas. 
Além do vulcão Pichincha, o Antisana e o 
Cotopaxi – um pouco mais distantes - dese-
nham o horizonte da cidade. E não faltam 
mirantes para apreciar o skyline de Quito. 
Uma das atrações é o teleférico Cruz Loma 
(considerado o mais alto da América do 
Sul), que leva ao Pichincha. O trajeto inicia 
a 2.950 metros e chega a 4.100 metros. 

Outro ponto de visitação é o mirante 
na colina El Panecillo, a três mil metros de 
altitude. A partir dele se obtém um dos me-
lhores ângulos para observar as construções 
coloniais e a parte moderna da cidade. No 
cume está a grande estátua alada da Vir-
gem de Quito - uma réplica da escultura de 
Bernardo Legadar, de 30 centímetros, que 
se encontra no altar da igreja San Francisco. 

 

Mitad del Mundo 
Um passeio que não falta no roteiro dos 

visitantes é ao Parque Mitad del Mundo, a 
25 quilômetros ao norte da capital, onde foi 
erguido um monumento sobre a imaginária 
Linha do Equador. O obelisco, representando 
os quatro pontos cardeais, juntamente com 
a faixa amarela pintada no chão, “marca” a 
divisão dos hemisférios. Além do monumen-
to, no qual funciona o Museo Etnográfico, o 
complexo possui planetário, pavilhões-mu-
seus, praças, restaurantes e muitas lojinhas. 

Perto dali, o Museo de la Cultura So-
lar Equinocial ou Museo Intiñan também 
reivindica a posição da Linha do Equador. 
Quase todo a céu aberto, esse espaço abriga 

Também levam os visitantes a Cotacachi, 
cidade conhecida pelas lojas de artigos de 
couro. No retorno a Quito, é feita uma parada 
em Miralago, para contemplar a paisagem 
composta pela lagoa San Pablo, que emol-
dura o vulcão inativo Imbabura, com 4.609 
metros. Às margens da lagoa, há um hotel 
e restaurante. 

Avenida dos vulcões 
A famosa rota concentra nove dos dez 

vulcões mais altos do país, e foi assim deno-
minada pelo explorador alemão Alexander 
von Humboldt, quando visitou a região, no 
início do século XIX. Pode-se fazer o trajeto 
de forma independente ou contratar em 
Quito uma excursão. Seguindo na direção 
sul, logo se avista o Pasochoa, com 4.200 
metros. Na sequência, desponta o Cotopaxi, 
situado no parque de mesmo nome. Ali 
são oferecidas uma série de atividades - 
caminhadas, escaladas, cavalgadas. Outra 
atração é a lagoa Limpiopumgo, formada 
na cratera de um vulcão. 

Dependendo do número de dias, as ex-
cursões podem incluir um número maior de 
vilarejos; mas em todo roteiro não falta Rio-
bamba, onde geralmente se pernoita. A cida-
de é dominada pelo vulcão Chimborazo, com 
cerca de 6.300 metros - o mais alto do país. 
De lá, a jornada continua, em meio à beleza 
da Cordilheira dos Andes, até a estação de 
trem Alausí, para percorrer o trecho mais 
sinuoso da ferrovia que rompeu os Andes, 
traçando rotas fantásticas. O trem movimen-
ta-se em zigue-zague na montanha rochosa 
conhecida como Nariz del Diablo. Há uma 
breve parada no mirante para contemplar 

instalações que recriam cabanas indígenas, 
incluindo utensílios, mobílias e diversos 
objetos daqueles povos. Os guias do Intiñan 
explicam sobre os costumes e as tradições 
das culturas pré-colombianas; e, no final, 
convidam os visitantes a participarem de 
curiosas experiências que “demonstrariam” a 
latitude zero. Uma delas consiste em colocar 
uma pia cheia d’água ao norte da Linha, 
depois ao sul desta. Os guias observam que, 
ao tirar a tampa da pia, a água irá girar em 
direções diferentes – conforme a posição em 
que estiver em relação à Linha. 

Após essas divertidas “experimentações”, 
vale percorrer mais nove quilômetros para 
conhecer a cenográfica Reserva Geobotâni-
ca Pululahua, que abriga cerca de duas mil 
espécies de plantas e animais e a cratera do 
extinto vulcão de mesmo nome. 

 
O Mercado de Otavalo

Outro passeio concorrido é ao Mercado 
de Otavalo, uma imensa feira a céu aberto 
com diversos produtos artesanais elaborados 
pelos descendentes dos povos indígenas 
- blusas de lã, chapéus, tapetes, gorros, 
pinturas, esculturas, colchas, tapetes, entre 
outros produtos. O mercado é realizado na 
Plaza de Ponchos, na cidade de Otavalo, 
situada a 100 quilômetros ao norte de 
Quito. As agências de turismo oferecem 
excursões de um dia, que incluem paradas 
em Calderón, povoado que mantém a tradi-
ção de elaborar coloridas figuras feitas com 
massa de pão; Guayllabamba, onde se pode 
degustar a chirimoya (fruta típica da região); 
e no Mirador Cayambe, para apreciar vales 
e picos nevados.

a vista espetacular; seguindo, depois, para 
a estação Simbabe. Encerrada a aventura, 
a viagem continua em direção a cidade 
de Cuenca, fundada em 1557 e declarada 
Patrimônio Cultural da Humanidade, pela 
Unesco, devido ao centro histórico bem 
conservado. No caminho, estão as Ruínas 

de Ingapirca – uma lembrança do domínio 
inca na região, que durou até a chegada dos 
espanhóis, no século XVI. 

A estátua da virgem alada,  
no monte El Panecillo

Teleférico Cruz loma leva  ao vulcão Pichincha

as curiosas  
experiências  

realizadas no  
museo intiñan  

para provar  
a posição da  

linha do equador

Complexo Mitad del Mundo

Artesanato no Mercado de Otavalo, a maior feira de produtos indígenas do país

A Reserva  
de Pululahua  
abriga antiga  

cratera de  
um vulcão
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 O litoral 
Deixando as montanhas, a nossa jor-

nada segue em direção ao litoral. Ao norte, 
destacam-se Manta (cidade portuária) e 
Puerto López, porta de entrada para o Par-
que Nacional Machalilla – o qual conta com 
dezenas de quilômetros de praias. No litoral 
sul, também há bonitas praias e acolhedoras 
cidades como Salinas, um balneário com óti-
ma infraestrutura e um charmoso calçadão 
que acompanha a orla. Depois de alguns dias 
em Salinas, fomos para Guayaquil, de onde 
partiríamos para Galápagos. 

Pólo econômico e portuário do Equa-
dor, Guayaquil apresenta-se ainda como 
um importante centro cultural, requerendo 
pelo menos um dia do visitante. Para obter 
uma vista panorâmica da cidade, pode-se 
pegar o ônibus turístico, que pára próximo 
ao Malecón 2000 – um moderno calçadão 
às margens do rio Guayas. Ao longo do 
Malecón, há restaurantes, cafés e um cen-
tro comercial. A partir dele é fácil acessar 
outras atrações, como a torre do relógio em 
estilo mourisco; o belo Palácio Municipal; os 
parques Sucre, Bolívar e del Centenário; e a 
Casa de la Cultura, onde podem ser vistos 
artefatos pré-históricos, indígenas e mostras 
de arte contemporânea. Outra atração é o 
pitoresco bairro Las Peñas, com construções 
em madeira e vários ateliês de obras de arte.

 galápagos
Depois desse breve reconhecimento de 

Guayaquil, pegamos um voo para o arqui-
pélago, situado a quase mil quilômetros 
do litoral. Para explorar Galápagos, pode-
se fazer pequenos cruzeiros; ou escolher 
uma base e a partir dela conhecer as ilhas. 
Optamos pela base, que seria Santa Cruz. 
Desembarcamos no aeroporto de Baltra, 
uma ilhota próxima a Santa Cruz. Ao chegar, 
o visitante paga uma taxa (50 dólares no 
caso dos cidadãos da América do Sul e 100 
dólares para os demais) destinada à manu-
tenção do Parque Nacional de Galápagos, 
que ocupa 97% do território do arquipélago. 
No aeroporto há serviço de ônibus e táxi para 
levar os passageiros até o píer do Canal de 

Itabaca, de onde partem os ferryboats para 
Santa Cruz. No local de desembarque, tem-
se, novamente, a opção de ônibus ou táxi 
(veículos 4X4) para alcançar os povoados 
onde se encontram as hospedagens. Como o 
nosso hotel estava no outro lado da ilha, em 
Puerto Ayora (cidadezinha que concentra os 
hotéis e pousadas), fizemos um lindo trajeto, 
acompanhando as mudanças de paisagem e 
de clima. Os cactos e o aspecto árido cede-
ram lugar à vegetação verde, na parte alta.

Chegando em Puerto Ayora, iniciamos o 
roteiro pelo centrinho, bem estruturado, com 
vários restaurantes, bares e pequenas lojas. 
Depois fizemos a tradicional visita à Estação 
Científica Charles Darwin, onde se obtém 
informações sobre as ilhas e os programas de  

conservação. Pelo caminho, encontramos igua-
nas descansando sossegadamente, já acos-
tumadas aos visitantes. Fundado em 1964, 
o centro de pesquisa possui uma das mais 
completas coletâneas da história natural de 
Galápagos e tem como destaque o criadouro 

de tartarugas gigantes. No retorno, paramos no 
pequeno mercado de peixes, localizado na rua 
principal do povoado, onde leões-marinhos, 
pelicanos e outras aves são visitas constan-
tes. Iguanas e enormes caranguejos também 
faziam a sua tranquila “promenade” pelo local.

A  agradável  praia de Salinas

O movimentado  Malecón 2000, em guayaquil

e um recorte do rio guayas

homenagem ao cientista, próximo à Estação Charles Dawin, em Santa Cruz 

Um dos visitantes no pequeno 
mercado de peixes  em Puerto Ayora

Uma 
tranquila iguana 

descansa na 
Estação Charles Darwin
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vista parcial  da 
baía de  Santa Cruz

A praia de Tortuga Bay  
guarda uma exótica floresta

O dia seguinte foi destinado ao passeio 
de barco pela baía, com paradas em lugares 
para nadar e praticar snorkeling em meio a 
peixes coloridos e até tartarugas marinhas. 
O tour também nos levou a uma grande 
colônia de lobos-marinhos, a um mirante 
para observar tubarões de nadadeira branca, 
à Playa de los Perros, habitada por iguanas 
marinhas, e a Las Grietas, uma fenda entre 
paredões de rocha com água salgada – um 
convite irresistível para nadar. Durante o 
tour encontramos os graciosos atobás-de
-patas-azuis (também chamados de piqueros 
patiazules ou blue-footed boobies) e outras 
belas espécies de aves. 

 A nossa jornada exploratória teve 
continuidade, à tarde, na parte alta da ilha, 
quando percorremos um túnel que se origi-
nou da passagem de lava (após a erupção 

Uma das crateras  
de los gemelos

Iguanas na 
Playa de los Perros

las grietas, 
um local irresistível

de um vulcão); e Los Gemelos, antigos 
reservatórios de lava, perto do povoado de 
Santa Rosa, que devido às constantes ero-
sões resultaram em duas enormes crateras. 
O momento mais emocionante foi a visita 
a uma fazenda de tartarugas terrestres gi-
gantes, onde pudemos nos aproximar delas, 
em meio à natureza exuberante. 

 Santa Cruz guarda outros belos e surpre-
endentes lugares, como a praia de Tortuga 
Bay, com areia branca, verdes manguezais 
e águas tranquilas. Pode ser alcançada de 
aquatáxi ou a pé, a partir de Puerto Ayora. 
Como fica dentro de uma reserva, é preciso 
registrar-se. Depois é só seguir a trilha até a 
fantástica praia, que se divide em Playa Brava 
(com ondas) e Playa Mansa – ali as árvores 
formam acolhedores guarda-sóis naturais.

A Playa Mansa em  
Tortuga Bay

O arquipélago é 
repleto de belas aves

Túnel de lava em Santa Cruz

Tour de  
barco em  

Santa Cruz  
leva a um  

mirante para 
observar  
tubarões

As magníficas 
tartarugas terrestres gigantes 
em uma fazenda na parte alta da ilha

lindos  
atobás-de-patas-azuis
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Explorando o arquipélago
Formado por 13 ilhas principais, deze-

nas de outras menores e diversas ilhotas, 
Galápagos é um verdadeiro santuário, 
reunindo grande variedade de aves, peixes, 
tartarugas marinhas e terrestres, iguanas 
(marinhas, terrestres e híbridas), leões-ma-
rinhos, tubarões, baleias, arraias, caran-
guejos gigantes, flamingos, pinguins, entre 
outros animais. Embora sejam de origem 
vulcânica, as ilhas apresentam diferenças 
na cor do solo, na vegetação e na fauna, 
possuindo espécies endêmicas. Assim, cada 
uma reserva novas descobertas. 

 A primeira que visitamos foi Bartolomé, 
endereço de um dos principais cartões-pos-
tais de Galápagos, a famosa Roca Pináculo 
– um obelisco que se levanta da beira do 
oceano. O passeio começa cedo, pois a 
embarcação sai às 7h do Canal de Itabaca, 
distante 40 quilômetros de Puerto Ayora 
(as agências providenciam o traslado até o 
local e o retorno aos hotéis). Após algumas 
horas de navegação, desembarcamos na 
ilha e caminhamos por rochas vulcânicas, 
onde pudemos apreciar alguns exemplares 
da fauna local. Subimos uma trilha de 600 
metros, que nos levou ao topo de um monte. 
O esforço valeu a pena, proporcionando um 
magnífico panorama do pináculo, da praia, 

alcançando ainda a ilha de Santiago. 
Depois, prosseguimos de barco, con-

tornando o pináculo, e desembarcamos, 
numa praia arenosa, onde se podia ver 
(com snorkel) uma variedade de peixes e 
até pequenos tubarões, entre outras espé-
cies, deslocando-se tranquilamente pelas 
águas. A próxima parada foi a menos de 
um quilômetro dali, onde paredes sub-
mersas de uma cratera dão a impressão 
de uma piscina. No retorno a Santa Cruz, 
imensas arraias movimentavam-se bem 
pertinho da embarcação. 

*Capitão-de-Corveta (T)

Percorrendo  o litoral de Bartolomé

O passeio em las Tintoreras  
leva a uma fenda rochosa,  
onde se pode ver tubarões

O destino seguinte foi Isabela, a maior 
ilha do arquipélago, conhecida especial-
mente por seus vulcões, além da rica 
fauna. Após o desembarque no povoado 
de Puerto Villamil, visitamos uma bonita 
praia, frequentada por iguanas e leões-ma-
rinhos; um mirante natural que propiciou 
o registro da ilha e de sua exótica vege-
tação; uma lagoa de flamingos; o Centro 
de Reprodução de Tartarugas Terrestres 
Gigantes. Ainda foi possível mergulhar na 
ótima Concha y Perla, uma grande piscina 
natural, a 500 metros do pequeno porto.

Após o almoço, seguimos para a ilhota 
Tintoreras, onde se pode observar, em uma 

fenda rochosa, tubarões nadando nas águas 
cristalinas. Também tivemos paradas para 
banho e prática de snorkeling; uma delas 
ao redor da pequena Tintoreras. Ali, nos 
pequenos rochedos, circulavam atobás-de
-patas-azuis e pinguins de Galápagos. 

 Já para ver os vulcões em Isabela é 
preciso pernoitar, pois começa bem cedo a 
excursão que leva ao Sierra Negra, um dos 
mais ativos do arquipélago. Uma trilha per-
corre a extensa cratera, permitindo apreciar 
de perto esse fenômeno. O passeio continua 
no campo de lava do vulcão menor, o Chico. 

A capital da Província e outras ilhas
San Cristóbal abriga o segundo aeroporto 

do arquipélago e a capital da Província de 
Galápagos, Puerto Baquerizo Moreno. Entre 
as atrações da ilha estão a praia de Cerro 
Brujo, com areias brancas, frequentada por 
lobos-marinhos; Playa Mann, uma agradável 
praia urbana; o Centro de Interpretação, 
que informa sobre a origem vulcânica de 

San Cristóbal, seu clima e a chegada de 
diferentes espécies; e ótimas trilhas para 
explorar o local. 

 Além das ilhas principais (Santa Cruz, 
Isabela e San Cristóbal), quem vai a Ga-
lápagos costuma incluir no roteiro a Sey-
mour Norte, que se destaca pelas águas 
cristalinas, com visibilidade de 30 metros 
de profundidade, facilitando a observação 
de arraias, tartarugas e uma infinidade de 
peixes. Outro tour concorrido é para as Ilhas 
Plazas, situadas a pouca distância da costa 
leste de Santa Cruz. A ilha norte é utilizada 
para propósitos científicos, concentrando-se 
as visitas na Plaza Sul, que apresenta uma 
rica fauna. A ilha abriga uma grande colônia 

de leões-marinhos e serve de local de re-
produção de algumas espécies de iguanas 
e dos charmosos atobás-de-patas-azuis. 

Há ainda outras fascinantes ilhas, 
como Floreana, Espanhola, Fernandina. 
Mas se a estadia for curta, assegure um 
“recorte” inesquecível do arquipélago. 
Antes de partir, escolha uma das praias 
paradisíacas, em meio à exótica vegetação 
e fauna, e destine um tempo para con-
templar a natureza ímpar de Galápagos, 
que evoca a sensação de estarmos nos 
primórdios da jornada do nosso planeta. n 

uma praia paradisíaca (em isabela), ideal para 
guardar uma magnífica lembrança de Galápagos

Uma iguana estica-se sobre as pedras vulcânicas em Isabela

leões-marinhos  
descansam
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hIstórIas naVaIs

Resumo histórico

A 
Monarquia foi substituída pela 
República no Egito, como resul-
tado da Revolução Militar de 
1952/1953. O Rei Farouk (de 
ascendência turca) foi deposto, e 
o Coronel Gammal Abdel Nasser 

assumiu o poder com uma política fortemente 
nacionalista. Em 1956, em decorrência dessa 
política, o Presidente Nasser decretou a expro-
priação da Companhia do Canal de Suez, de 
capital e administração franco-britânicas, cujas 
receitas – oriundas das taxas cobradas aos 
navios que transitam pelo Canal –eram des-
tinadas apenas em parte ao Estado egípcio.

As consequências não tardaram: tropas 
francesas e britânicas efetuaram um grande 
desembarque anfíbio – com apoio de para-
quedistas e bombardeio naval –em Port Said 
(acesso norte do Canal de Suez, e sede da 
Companhia), enquanto o Exército de Israel 
invadia o deserto do Sinai até as margens 

do Canal. Essa tríplice ocupação durou pouco 
tempo; devido à forte oposição do Presidente 
dos Estados Unidos, General Eisenhower, as 
tropas invasoras se retiraram do território 
egípcio, e a ONU constituiu uma Força 
Internacional de Paz a ser estacionada na 
Faixa de Gaza – fronteira do Egito com Israel.

Essa Força aí permaneceu de 1956 a 
1967, ano em que novamente o Exército 
de Israel invadiu e ocupou completamente 
a península do Sinai, ignorando a existência 
da tropa multinacional da ONU (indianos, 
canadenses, suecos, brasileiros etc. etc.).

Durante esses onze anos, o batalhão do 
Exército Brasileiro que fazia parte da tropa da 
ONU, tinha metade do seu efetivo substituí-
do semestralmente, e esses destacamentos 
eram transportados do Brasil ao Egito pelos 
navios-transporte da Marinha do Brasil.

Por essa razão, eu fui ao Egito em 1957 
e em 1963, em ambas como oficial do  
NTrT Ary Parreiras.

Primeira viagem
Ano de 1957, ainda 1º Tenente, havia 

urgência na chegada da tropa ao Egito; ela 
foi reunida no Rio de Janeiro, com efetivos 
de unidades fluminenses e mineiras. 

O navio suspendeu em 29/6. Após 11 
dias de mar, durante os quais a tropa só 
viu céu e mar, fizemos escala de um dia 
em Las Palmas de Gran Canaria (Espanha) 
para reabastecer. Após mais 8 dias de mar 
atracamos em Port Said (Egito). 

Aí, ainda percebemos os vestígios dos 
combates ocorridos há menos de um ano, 
não só na antipatia do povo para com oci-
dentais, como nas construções destruídas, 
inclusive a grande estátua de Ferdinand de 
Lesseps (o engenheiro francês construtor do 
Canal) derrubada de seu pedestal na área 
do porto. Tivemos de permanecer atracados 
por oito dias, aguardando o deslocamento 
dos dois destacamentos do Exército para e 
desde Rafah na Faixa de Gaza. O ambiente 

ainda hostil que encontramos aconselhou o 
nosso Comandante a licenciar a guarnição 
apenas em trajes civís. 

A viagem de regresso teve duas únicas 
escalas, em Casablanca (Marrocos) por cinco 
dias, e em Recife por um dia. Em Casablanca 
a oficialidade do navio foi recebida pelo Go-
vernador da cidade com um magnífico jantar 
típico, cuja descrição impõe um relato à parte. 
Atracamos no AMRJ em 21/8, onde desembar-
camos o destacamento que havia permaneci-
do em Rafah por cerca de dez meses.

Segunda viagem
Ano de 1963, eu era Capitão-Tenente, 

Chefe de Máquinas. O Comando do Exército 
decidira que a tropa que seguiria em julho para 
o Egito seria constituída com efetivos do Rio 
Grande do Sul. Esse destacamento substituiria 
um destacamento pernambucano que estava 
há um ano em Rafah. Assim, o Ary Parreiras 
suspendeu do Rio de Janeiro para Porto Alegre 
em um dos últimos dias de junho.

Fomos recebidos na capital gaúcha com 
imensa simpatia pela população e pelos 
meios de comunicação; embarcamos a 
tropa, seu equipamento, e muitas centenas 
de quilos de erva-mate, suficientes para 
abastecer as cuias de chimarrão durante um 
ano! No dia da partida milhares de pessoas 
se aglomeravam no cais fronteiro ao navio. 
Com a tropa formada no cais, recebemos a 
bordo a honrosa visita da Srta. Yeda Maria 
Vargas – gaúcha, então Miss Brasil, e meses 
depois Miss Universo de 1963 – escolhida 
“madrinha” do destacamento, e que fora 
despedir-se de seus “afilhados” verde-oliva.

Suspendemos de Porto Alegre no dia 7 
de julho, com muita gente chorando – no 
cais e a bordo – para escala no Rio de Ja-
neiro. Carregamos 40 mil sacas de café, do 

viAgeNs Ao  
egito

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref)

aGuinaldo aldiGHieri soares*

então Instituto Brasileiro do Café, para serem 
transportadas ao seu entreposto de Beyrouth 
(Líbano). Fizemos escalas ainda em Recife, 
Santa Cruz de Tenerife (Ilhas Canárias), e 

Barcelona (Espanha), antes de atracarmos 
em Port Said. Nessa ocasião a substituição 
dos destacamentos foi realizada com maior 
presteza, e ficamos apenas três dias no Egito; 
mas permitiu-nos ir ao Cairo e contemplar as 
Pirâmides e a Esfinge de Gizeh. 

Já com o destacamento pernambucano 
embarcado, desatracamos de Port Said com 
destino a Beyrouth. Descarregamos o café 
do IBC, fizemos um pequeno turismo à mon-
tanha dos Cedros do Líbano, às ruínas dos 
templos romanos de Baalbek, e almoçamos 
na agradável cidade cristã de Zahle. 

De Beyrouthfomos a Genova (Itália), 
onde carregamos equipamentos comprados 

na Europa pela MB, dentre os quais seis 
aviões de treinamento Pilatus, de fabricação 
suíça, desmontados; as fuselagens foram 
transportadas no convés pois não couberam 
nos porões. Esse transporte era sigiloso, 
devido ao então conflito de interesses entre 
a MB e a FAB, e os aviões eram destinados 
ao CIAAN – então situado na Av. Brasil, onde 
agora se encontra o Centro de Educação 
Física da Marinha. 

As escalas seguintes foram Marseille 
(França), Malaga (Espanha), e Las Palmas de 
Gran Canaria (Espanha). 

Ao deixar Las Palmas, rumamos para 
Recife, desembarcamos o destacamento 
pernambucano, e chegamos de regresso ao 
Rio de Janeiro no meio de setembro. Essa foi 
quase uma “viagem de ouro”! n

Com Contrabando  
de aVIões naVaIs)( )

sede da 
companhia 

do canal de suez, 
em Port said

O cais do porto de Porto Alegre, 
vendo-se o destacamento do 
Exército formado antes do 
embarque e a população que  
foi se despedir

A então 
Miss Brasil 

– Yeda Maria 
vargas 

– madrinha do 
destacamento, 

subindo a 
prancha de 

acesso ao NTr 
Ary Parreiras

Templo de Bacco, em Baalbek, líbano
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A 
corveta passou em frente de 
Caiena e prosseguiu ao longo 
da costa da Guiana Francesa. 
Vinda de Belém, naquela ma-
nhã ensolarada, ela navegava 
em velocidade de cruzeiro na 

direção das Ilhas da Salvação (Îsles du Salut), 
cerca de vinte e cinco milhas adiante.(1) O 
Comandante Rafael tinha instruções do 
Comando da Flotilha do Amazonas para 
fazer um reconhecimento, visual e radar, 
daquele trecho da costa, entre Caiena e o 
pequeno arquipélago em frente ao Centro 
Espacial de Kourou. 

Essas ilhas, chamadas Real, São José e do 
Diabo, abrigaram um complexo penitenciá-
rio famoso, então já desativado, destinado a 
receber os piores criminosos franceses, havia 

dominGos castello branco*

séculos. A ilha do Diabo se destacava, em 
especial, pelo famigerado calabouço, onde 
ocorreram escabrosas práticas de tortura.

A fama dessa ilha extrapolava o simples 
folclore, com grande cobertura da imprensa, 
livros e filmes. Seu caso mais famoso foi o do 
Capitão do Exército francês Alfred Dreyfus, 
judeu, condenado, em 1894, a cumprir pri-
são perpétua nela, por alegada alta traição. 

Esse julgamento estremeceu a socie-
dade francesa, questionando o antise-
mitismo implícito ao caso. A propósito, 
cabe destacar a famosa carta intitulada 
“J’Accuse”, publicada sobre o assunto, do 
escritor Emile Zola ao Presidente da França. 
Dreyfus permaneceu na ilha entre 1895 e 
1899, quando foi anistiado. 

O motivo daquela ida de um navio 

de guerra brasileiro à Guiana Francesa 
(Département de Guyane) era a construção 
do Centro Espacial (CSG – Centre Spatial 
Guyanais), iniciada havia pouco tempo. O 
Governo brasileiro quase nada sabia sobre 
esse gigantesco empreendimento costeiro, 

a cerca de cento e quarenta 
quilômetros da fronteira com 
o Amapá. 

Em meados daqueles 
anos sessenta, as comuni-
cações do Brasil com as três 
Guianas (Francesa, Holan-
desa e Inglesa) eram muito 
precárias ou inexistentes, 
incluindo telefone, telégrafo, 
estradas e aeronaves. O mar 
continuava a ser o caminho 
quase único.

Dessa forma, a melhor so-
lução encontrada por nossa di-
plomacia, para obter melhores 
informações sobre o assunto, 
tinha sido enviar uma corveta 
brasileira à Guiana Francesa. 
A oportunidade criada incluía uma visita 
ao complexo de Kourou pelo Comandante 
Rafael, seus oficiais e o Segundo-Secretário 
Lima e Silva, do Itamaraty.

Vivia-se em plena Guerra Fria. A OTAN 
fora criada em 1949, sob comando america-
no, para encarar a União Soviética na Europa. 
A França colaborou bastante no início do 
seu funcionamento. Entretanto, Charles de 
Gaulle, ao assumir a presidência, em 1958, 
discordou de atitudes americanas e inglesas 
sobre o papel estratégico de seu país no 
âmbito europeu e em escala mundial. 

Em consequência, e dentro do conceito de 
“la grandeur de la France”, De Gaulle retirou o 
contingente francês sob o comando da OTAN 
e criou a “Force de Frappe”, um aparato militar 
próprio, com capacidade nuclear, nos campos 
aéreo, terrestre e marítimo. O elevado nível 
cultural, científico-tecnológico e industrial 
francês foi empregado, com sucesso, na 
produção de armas atômicas e seus vetores. 

Tal esforço resultou em ogivas nuclea-
res empregadas em mísseis balísticos e de 
cruzeiro, aeronaves supersônicas, velozes 
navios de superfície e submarinos com 

propulsão nuclear, e toda a infraestrutura 
operacional e logística necessária. A or-
gulhosa França, em cerca de uma década, 
passaria a contar com a terceira força 
militar nuclear do globo, menor somente 
que as dos EUA e URSS. 

A luta pela independência da Argélia, nas 
décadas de cinquenta e sessenta, evidenciou 
a necessidade de remover de seu território 
as instalações francesas de testes atômicos 
e de mísseis. Os experimentos nucleares 
foram deslocados para a Polinésia Francesa, 
no Oceano Pacífico. A Guiana Francesa foi 
escolhida para novos testes e lançamentos 
de mísseis e foguetes de grande porte, daí 
surgindo o Centro Espacial de Kourou. 

Os atributos principais para tal seleção 
foram: 

• proximidade do Equador, com maior 
velocidade tangencial da rotação terrestre, 
em baixas latitudes, para aumentar a carga 
útil nos lançamentos;

• frente de mar desimpedida, possibili-
tando lançamentos em um amplo arco de 
direções e a grandes distâncias;

• menor afastamento da França, dentre 

as opções analisadas, que incluíam territó-
rios franceses em outros oceanos;

• área ilimitada para as instalações do 
Centro, associada à densidade populacional 
muito baixa.

A construção do Centro Espacial fora 
autorizada pelo Governo francês em 1958 
e iniciada em 1964, com recursos próprios.  
Alguns anos depois, os países europeus, 
constituintes da União Européia, se asso-
ciaram ao empreendimento, através da 
Agência Espacial Europeia (ESA), e passa-
ram a contribuir com recursos financeiros, 
tecnológicos e industriais. 

O navio contornou as ilhas de Salut, 
com especial atenção à do Diabo, foto-
grafada em vários ângulos. Em seguida, 
aproou para sudeste e navegou, ao longo 
da costa, em direção a Caiena. No passa-
diço, o Comandante Rafael procurava a 
Ilha das Vacas (Îsle des Vaches) com seu 
binóculo. Ela já aparecera no radar, pela 
proa, a umas quinze milhas. Contudo, 
o mar ficara encarneirado devido a um 
vento fresco pela bochecha de bombordo, 
prejudicando a visibilidade.

os foguetes 
de Kourou   

as ilhas da salvação, ou Îsles du salut, avistadas da corveta

CafÉ 
Palheta(             )

A  ilha do Diabo e as ruinas do presídio onde o Capitão Dreyfus cumpriu a pena

OCEANO
ATLÂNTICO

Kourou •

SURINAME
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PARÁ
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Finalmente, a ilha foi avistada. Era de 
bom tamanho, baixa e bem arborizada, com 
um campo bonito e vicejante, onde algumas 
dezenas de vacas pastavam tranquilas. Elas 
vinham regularmente da ilha de Marajó, no 
bojo de barcos a vela de médio porte. Como 
perdiam muito peso, pelo enjôo na travessia, 
eram desembarcadas na ilha para engordar 
durante algum tempo. Recuperadas, as rezes 
eram levadas para Caiena e vendidas para 
consumo da cidade e arredores. A corveta 
circulou em torno da ilha, fotografando o 
gado para comprovar a prática ilegal de “des-
caminho”, a constar do relatório da viagem.(2)

Começou a escurecer. O Comandante 
Rafael fez o navio navegar paralelo à 
costa, com inversão de rumo a cada hora, 
para passar a noite em segurança, sem se 
afastar da entrada do porto de Caiena. O 
dia seguinte amanheceu claro e com uma 
brisa fraca, vinda de terra.  

A atracação no cais da pequena capital 
da Guiana Francesa era  prevista para dez 
e meia da manhã. A tripulação, usando 
uniforme branco, estava distribuída nos con-
veses, em “postos de suspender”, quando 

O Comandante Rafael, apesar daquela 
encenação, conduziu seu navio até a frente 
do cais e o atracou, em manobra rápida, 
terminada às dez e trinta, conforme pro-
gramado. A prancha foi logo passada para 
o cais e subiram por ela o Capitão-de-Cor-
veta francês De Grasse, o Monsieur Duval, 
representante da Prefeitura de Caiena (Go-
verno do Território), e o Cônsul Honorário 
brasileiro, Sr. João Mendes. Os três foram 
conduzidos, pelo imediato, à câmara do 
comandante, onde Rafael os recebeu, 
acompanhado pelo Secretário Lima e Silva.

O CC De Grasse apresentou os votos de 
boas-vindas ao navio, em nome do Colonel 
Jean Montpellier, Comandante Militar do De-
partamento da Guiana. O mesmo foi feito por 
M. Duval em nome do Monsieur Jean Chirac, 
“Préfet” da Guiana.  O Cônsul Honorário João 
Mendes colocou-se à disposição do navio 
para as necessidades de apoio. 

Após essas formalidades, a conversa 
fluiu mais livre, acompanhada por um licor 
de caju, especialidade de Belém. Súbito, 
ela foi interrompida por um telefonema do 
oficial-de-serviço, pedindo a presença do 

grandalhão que gritara para ele, do outro 
navio, ao se cruzaram na entrada do porto.  
Sem titubear, Rafael estendeu-lhe a mão e 
o cumprimentou, em francês, dizendo-se 
comandante da corveta e o convidando 
a sentar-se. Surpreendido, o cidadão se 
identificou como Monsieur Girard, chefe da 
Praticagem do porto. E sentou-se, calado.

O imediato interveio, em português, e 
avisou ao comandante que o Prático ficara 
ofendido por não ter tido oportunidade de 
trazer a corveta para o porto, na primeira 
visita oficial de um navio de guerra estran-
geiro a Caiena. Rafael abordou o assunto e 
se desculpou com M. Girard por não tê-lo 
esperado, alegando a necessidade de atracar 
na hora programada. E lhe disse, ainda, que 
ficaria honrado se ele conduzisse a corveta 
na saída do porto, no dia de sua partida.  

Em seguida, o Comandante Rafael 
propôs um brinde à França, ao Brasil, à 
Guiana Francesa, à Caiena, a Kourou, e aos 
presentes, em especial, a M. Girard, a essa 
altura todo sorridente. 

Os franceses se retiraram, permane-
cendo o cônsul brasileiro, convidado para 

idade, simpático e de boa conversa. Morava 
em Caiena desde o fim da II Guerra Mundial, 
trazido do Maranhão por um tio, dono de 
uma loja de produtos variados, importa-
dos de Belém. O negócio era pequeno, no 
marasmo da colônia meio esquecida pela 
França, então em luta mortal na Indochina 
e na Argélia. O tio falecera ao final dos anos 
50 e ele pensara em voltar para o Brasil. 
Contudo, o anúncio da construção do Cen-
tro Espacial mudara totalmente a vida em 
Caiena, e  também na Guiana.

Os negócios do atilado maranhense cres-
ceram muito para atender à súbita demanda 
criada pela vinda de centenas de europeus, 
dentre operários, técnicos, engenheiros, 
administradores e cientistas altamente qua-
lificados. A eles, somaram-se milhares de 
brasileiros, vindos de estados do Norte, do 
Nordeste e até do Sul/Sudeste. 

Nesse contexto, João Mendes abrira 
mais duas lojas e estava ficando rico. Além 
disso, ele “abraçava” a brasileirada que 
chegava todo dia. Montara um escritório 
de apoio a eles e se tornara muito popular 
entre os compatriotas. Inclusive, por ajudá
-los em suas contratações e reivindicações 
junto às autoridades francesas, em especial 
as trabalhistas e de assistência social. O 
resultado disso é que ele fora nomeado, 
pelo Itamaraty, Cônsul Honorário do Brasil 
nesse caldeirão. 

As instruções de Brasília para a viagem 
da corveta previam a apuração de  qual-
quer influência soviética no projeto de 
Kourou. Essa postura se coadunava com os 
fatos políticos da ocasião, ressaltando-se 
a “Crise dos Mísseis”, em Cuba, e a “Revo-
lução de 1964”, no Brasil.

Assim, deveria ser verificada a pre-
sença de russos e de nacionais de países 
dominados pela URSS, inclusive de Cuba, 
nas atividades de execução do projeto. 
Isso incluía o canteiro de obras, onde era 
exigido identificar e relacionar quaisquer 
equipamentos não ocidentais.

Durante o almoço, foram feitas muitas 
perguntas ao cônsul, as mais frequentes 
sobre alguma presença ou influência russa 
no projeto. As respostas de João Mendes 
sobre isso foram sempre negativas. De 
fato, ele disse que, ultimamente, estavam 
chegando muitos equipamentos da Europa 
Ocidental, incluindo França, Alemanha, Itá-
lia e Holanda. Pouca coisa da Grã Bretanha 
e nada dos Estados Unidos ou Rússia.

a corveta circula a Îsle des vaches 
onde dezenas de vacas pastavam tranquilaso navio, impecavelmente pintado e limpo, 

se aproximou da barra do rio Caiena. Ali, 
ele parou as máquinas, aguardando uma 
lancha com o prático e um oficial de liga-
ção, conforme  praxe nos casos de visita de 
navios de guerra estrangeiros.

Rafael e o imediato observavam o cais 
com seus binóculos. Era um porto muito 
simples, ocupado por dois navios pequenos, 
sem deixar espaço para a corveta atracar. 
Esse fato passou a preocupar os dois oficiais, 
pois não havia vivalma no cais, apesar de já 
serem nove horas. O que daria pouco tempo 
para um dos navios deixar o cais e abrir vaga 
para a corveta atracar no horário previsto. 

O comandante esperou até nove e trinta 
e, como nada acontecia no cais, resolveu 
entrar no rio Caiena, para fundear em frente 
ao porto. Ao se aproximar da barra, foi notada 
uma correria em terra e um dos navios  come-
çou a desatracar do cais. Dentro em pouco, 
ele e a corveta se cruzaram no estreito canal 
de acesso ao porto, em baixa velocidade.  

Cordialmente, Rafael mandou o oficial de 
serviço saudar o navio mercante com apitos e 
continências, dentro da melhor tradição naval. 

A reação do pequeno navio foi mais 
que inesperada. No seu passadiço, um 
homem grandalhão, usando uniforme 
caqui e boné azul, esbravejava em um 
megafone e fazia sinais com os braços 
agitados, indicando que a corveta deveria 
inverter o rumo e sair do porto. 

imediato no portaló. Poucos depois, ouviu-se 
uma discussão no corredor, entre o imediato 
e um vozeirão, em francês. Em seguida, eles 
entraram na câmara e se calaram.

O comandante logo identificou o dono 
do vozeirão, um mestiço, impecavelmente 
uniformizado para a ocasião. Tratava-se do 

almoçar, pois  acompanharia o comandante 
e o Secretário Lima e Silva nas visitas proto-
colares à tarde. Além disso, a refeição com 
os oficiais do navio seria uma boa oportu-
nidade para o Cônsul falar sobre a Guiana 
e, em especial, sobre Kourou.      

João Mendes era um homem de meia 
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Terminada a refeição, o comandante, o 
diplomata e o cônsul foram fazer as visitas 
protocolares. A primeira foi ao “Préfet de 
Cayena”, Monsieur Jean Chirac, no “Hôtel de 
Ville”. Na verdade, ele era o “Governador” do 
Departamento da Guiana, que despachava 
e residia no “Hôtel”, um sobradão antigo e  
bem cuidado, no centro de Caiena.  

M. Chirac, político de renome, assumira 
o cargo pela notoriedade da construção 
do Centro Espacial. Ele já visitara Brasília, 
Rio de Janeiro e Belém. A conversa, muito 
cordial, centrou-se, naturalmente, em Kou-
rou, ressaltando-se sua importância para 
França e Brasil. 

Foi servido um café. Rafael aproveitou 
o momento para comentar um fato de pro-
vável conhecimento do Préfet. Em 1727, o 
Governador do Estado do Maranhão e Pará 
enviara um emissário à Caiena, o maranhen-
se Sargento-Mor Francisco de Melo Palheta(3). 
Sua missão principal, decorrente do Tratado 
de Utrecht , assinado em 1713, entre Portugal 
e França, era tratar da sensível questão das 
fronteiras com o então governador da Guia-
na, Monsieur Claude d’Orvilliers.

Outro assunto, de menor relevância e de 
improvável conhecimento do M. Chirac, era 
a obtenção de mudas de café, cuja fama se 
espalhara na Europa e constava estar sendo 
cultivado na Guiana. De fato, M. Chirac, “et 
pour cause”, conhecia bem toda a história 
das fronteiras Brasil/Guiana, somente resol-
vida pelo Barão do Rio Branco em 1900. 

Contudo, o Préfet desconhecia a questão 
do café, bem solucionada com as gestões do 
Sargento-Mor Palheta, o qual voltou para o 
Brasil com uma grande quantidade de mudas. 

Esse café foi cultivado no Maranhão, em terras 
das famílias Palheta e Castello Branco. De lá,  
novas mudas foram enviadas para o Rio de 
Janeiro e São Paulo, dando origem à impor-
tante cultura de café no Brasil, o “ouro negro”.

Rafael conhecia outra versão desse 
assunto, não confirmada nem desmentida, 
e que ele evitou mencionar a M. Chirac. 
Segundo ela, o Sargento-Mor Palheta en-
contrara forte resistência dos franceses para 
cederem mudas tão desejadas, por razões 
comerciais. Na verdade, o café havia se 
tornado em um valioso item de exportação, 
devido a seu crescente consumo na Europa. 
Nesse ponto, Cupido ajudou. 

Palheta, apesar do posto elevado, era 
um jovem militar, educado na França, insi-
nuante e bem apessoado. Ele ficara hospe-
dado na residência do governador, por falta 

de melhores acomodações na pequena ci-
dade, quase uma vida. Madame D’Orvilliers 
(Emanuelle), bem mais moça que o marido, 
vivia um casamento de conveniência, sem 
filhos. Ela era uma bela parisiense, de fa-
mília rica, terrivelmente entediada com os 
dois anos já vividos naquele fim de mundo.

O encontro dos dois jovens, Francisco e 
Emanuelle, produziu uma química instantâ-
nea, desde o primeiro olhar. O pequeno Jar-
din du Roi (Jardim Botânico) de Caiena , com 
os pés de café, era próximo da residência do 
governador. E foi lá que eles se beijaram a 
primeira vez, e a paixão prosperou, avassa-
ladora, em uma pequena cabana no próprio 
Jardim. Madame era querida pelos serviçais, 
ao contrário do grosseiro M. D’Orvilliers, 
ausente com frequência, em visitas fora 
da cidade. O casal estava bem protegido.  

E tiraram bom proveito...
Como resultado disso, o navio do in-

trépido Palheta voltou ao Brasil abarrotado 
de mudas e sementes de café. E, duzentos 
anos depois, surgiram os cafés finos Mada-
me D’Orvilliers e Palheta, em um certeiro 
golpe de publicidade.

A visita de Rafael e companheiros ao  
Coronel Montpellier, no seu Regimento da 
Legião Estrangeira, foi alterada para um 
jantar informal, na residência do anfitrião. 
Situada em uma pequena praia de fina areia 
branca, os convidados, acrescidos de mais 
dois oficiais da corveta, lá chegaram a tempo 
de assistir a um por do sol espetacular. 

O Coronel Gerard Montpellier era um 
rijo veterano da II Guerra Mundial, onde 
lutara ao lado de De Gaulle, seu comandante 
nos violentos e inconclusivos combates de 
blindados contra os alemães, no início do 
conflito. Homem de confiança do Presidente, 
sua presença na Guiana era mais um indi-
cador da importância atribuída pela França 
aos investimentos em Kourou.

Apesar desse histórico, o anfitrião era 
um homem sofisticado, de voz pausada, 
amante das artes, com carinho especial pela 
bela coleção de orquídeas em seu jardim. 
Era fã de cinema, em especial da “nouvelle 
vague”, então em pleno florescer. Estivera no 
Festival de Cannes de 1962, quando o filme 
brasileiro “O Pagador de Promessas” ganhara 
a Palma de Ouro. Também admirava Glauber 
Rocha, cujo “Deus e o Diabo na Terra do Sol” 
muito o impressionara no Festival de 1964.

Nesse ambiente, a conversa prosperou 
livre e solta, já que o Comandante Rafael 
também era um bom conhecedor do cine-
ma francês. O prato principal foi de frutos 
do mar, com destaque para badejos e lin-
guados, pescados em frente à praia. Para 
acompanhá-lo, serviu-se um cru Beaujolais 
Blanc, com “apelação de origem controlada”. 
A sobremesa incluiu frutas regionais e um 
delicioso sorvete de creme com profiteroles.

O Centro Espacial de Kourou, motivo da 
viagem, foi pouco abordado durante o jantar. 
O Coronel Montpellier, viúvo de uma arge-
lina, convidara sua sobrinha, Mlle Shalimar, 
para o jantar. Ela era do serviço de relações 
institucionais do projeto e iria acompanhar 
os brasileiros durante a visita no dia seguinte. 
Tratava-se de uma linda e elegante mulher, 
morena clara, queimada do sol, esbelta,  
cabelos negros e enormes olhos verdes. 
Sua voz rouca e sensual tornava muito difícil 
desviar a atenção dela, que trazia consigo 

algo das “Mil e uma noites”, insinuado pelo 
belo “hijab” a lhe cobrir a cabeça.(4)(5)

Ao ser servido o jantar, Shali, como 
preferia ser chamada, sentou-se ao lado 
do tio e em frente a Rafael. Desde logo, 
os dois mantiveram uma conversa quase 
autônoma dos demais presentes, prosse-

guindo na varanda, onde o café foi servido. 
Aproveitando a situação, Rafael, com se-
gundas intenções, criou a oportunidade de 
contar aos presentes, com grande sucesso, 
a história de 1727 sobre as mudas de café 
e o romance entre o Sargento-Mor Palheta 
e Mme. D’Orvillier. 

Madame d’Orvilliers, 
por quem o Sargento-Mor 

francisco de Melo 
Palheta se apaixonou

Shali na varanda, 
onde o café foi servido
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Tudo isso resultou em que, no regresso 
para bordo, Shali fez questão de levar Rafael 
no seu pequeno Citroen 4cv, seguindo, a 
uma certa distância, a camioneta com os 
oficiais e o secretário. Ao chegarem ao navio, 
o casal permaneceu conversando no carro, 
em um ponto escuro do cais, enquanto os 
demais foram logo para bordo. 

A forte atração entre eles, ajudada pelo 
vinho e o perfume francês de Shali, fez com 
que eles passassem a se beijar e acariciar, 
em um fogaréu de desejo. A coisa ficou 
tão séria que o lenço dela foi arrancado, 
expondo seus lindos cabelos negros. Porém, 
o momento apaixonado teve de ser interrom-
pido, pois iriam acordar cedo no dia seguinte. 
Mas, combinaram que Rafael iria jantar na 
casa de Shali, em outra praia mais deserta.

A visita a Kourou tomou toda a manhã. 
O grupo brasileiro era integrado pelo Coman-
dante Rafael, o Oficial de Inteligência do 4º 
Distrito Naval e quatro oficiais da corveta, 
além do Secretário Lima e Silva. Eles haviam 
participado de reuniões, ainda em Belém, so-
bre como melhor conduzir a visita, de modo 
a obter o máximo de informações sobre o 
Centro, com ênfase em apurar a existência 
de pessoal e material russos e da Cortina de 
Ferro nas suas atividades.

Acompanhados pela linda Shali, (usando 
outro belo hijab) eles foram recebidos por 
dois diretores do Projeto (um português), em 
um pequeno auditório, onde ouviram uma 
exposição detalhada sobre o Centro Espacial. 
Seguiu-se um período de perguntas cujas 
respostas evidenciaram a origem francesa 
do projeto e sua realização conjunta com 
países da Europa Ocidental, em especial a 
Alemanha, com pouca participação inglesa 
e nenhuma americana. Foi ressaltada, ainda, 
a ausência da Rússia, de outros países da 
Cortina de Ferro e de Cuba.

A próxima etapa foi no canteiro de 
obras, um formigueiro humano em grande 
atividade, iniciada alguns anos antes, com 
previsão de entrar em operação ao final da 
década de sessenta. Assim foi que conhece-
ram a ELVA (Ensemble de Lancement Vega/
Ariane) a primeira plataforma de lançamento 
de foguetes, então em montagem.  

O mesmo ocorreu com o Centro de 
Controle de Operações, um enorme espaço 
semi-subterrâneo, a cerca de meio quilo-
metro da área destinada às diversas pla-
taformas de lançamento previstas. Foram, 
ainda, a uma área onde eram construídos 
edifícios e galpões destinados a oficinas de  

manutenção, centros de pesquisa e depó-
sitos de material, sem quaisquer vestígios 
do então “mundo comunista”.  

Estiveram, também, no porto e aeropor-
to civis, ambos de grande porte, adequados 
ao recebimento das partes dos enormes 
foguetes, oriundas da França, a serem 
montados nas respectivas plataformas. Em 
sequência, visitaram  instalações militares, 
destinadas à segurança e eventual defesa 
do Centro. Elas abrigavam tropas da Gen-
darmerie Nationale e da Légion Étrangère, 
sob comando do Coronel Montpellier. 

Conheceram, ainda, instalações de 
apoio a aeronaves militares, junto ao ae-
roporto, onde estavam alguns aviões de 
caça e de transporte. Por último, foram até 
um píer separado, no porto, onde ficavam 
atracados dois navios-patrulha pequenos 
da Marinha Francesa e lanchas de apoio 
aos lançamentos sobre o oceano. 

A visita foi encerrada com um almoço,  
precedido por um coquetel, no restaurante 
da Diretoria, em um grande prédio admi-
nistrativo. O evento contou com a presença 
do Diretor-Geral do empreendimento, M. 
Duval D’Abranches, e de representantes 
dos diversos países europeus participantes 
do projeto, totalizando cerca de vinte pes-
soas. O Comandante Rafael e o Secretário 
Lima e Silva ocuparam lugares em frente ao 
anfitrião. A beleza de Shali foi destacada, 
sentando-se ao lado de M. D’Abranches, 
como única representante do sexo feminino. 

As conversas, em francês e inglês, in-
cluíam também o português, o italiano e 
o espanhol. Os assuntos mais abordados 
eram o próprio projeto de Kourou e o Brasil, 
praticamente desconhecido de todos. Na 
saudação aos brasileiros, o Diretor-Geral 
ressaltou a posição geográfica do Centro e 
manifestou a esperança de ele vir a servir 

em benefício da Humanidade, independente 
de ideologias, com lançamentos de satélites 
de comunicações globais, unindo o mundo.

Em resposta, Rafael destacou o impacto 
causado nos visitantes pela obra ciclópica 
que tinham acabado de conhecer, desejan-
do sucesso no empreendimento. Também 
concordou com o anfitrião quanto ao uso 
futuro de Kourou, em benefício da comuni-
dade internacional. Concluiu agradecendo a 
forma como foram recebidos e convidando 
os presentes para conhecerem o Brasil, 
agora tão próximo.  

O grupo de brasileiros regressou ao na-
vio. Shalimar e Rafael combinaram que ela 
viria buscá-lo ao anoitecer. O Comandante 
descansou na câmara, tenso com a perspecti-
va do encontro. Era uma sexta-feira e houve 
licenciamento geral. No dia seguinte, sábado, 
seria oferecido um coquetel às autoridades 
locais. A corveta permaneceria no porto até 

domingo. Ela desatracaria às dezoito horas, 
de modo a entrar no canal do Espadarte, 
no braço sul do Amazonas, pela manhã de 
quarta-feira e atracando na Base Naval de 
Val de Cães à  tarde.

O pequeno Citroen 4cv chegou ao cais 
já escuro. Rafael foi avisado pelo oficial-de-
serviço e desceu a prancha com o coração 
batendo forte, antes avisando ao tenente que 
viria dormir a bordo. Caminhou até o carro, 
respirou fundo e entrou, mergulhando em um 
lindo sonho almiscarado que o esperava. A 
beleza da franco-argelina era ressaltada pelos 
cabelos soltos e uma maquilagem exótica.

A ansiedade fez com que ficassem ca-
lados nos primeiros quilômetros da estrada 
asfaltada e deserta. Aos poucos, passaram 
a se acariciar em um crescendo tal que ela, 
subitamente, parou o carro fora da pista, sem 
desligar o motor, e eles se abraçaram em um 
beijo faminto. Após alguns minutos, Shali 

interrompeu o ímpeto do casal, dizendo que 
estavam a poucos minutos do destino deles.

De fato, logo desviaram por uma estrada 
de terra e atingiram uma pequena praia, 
onde existiam três casas próximas, só uma 
com a varanda fracamente iluminada, em 
cuja frente o carro parou. O isolamento era 
total, com um leve ruído de pequenas ondas 
chegando na praia. Eles entraram abraçados 
na sala, com decoração rústica. Dali, foram 
direto para o quarto, onde se amaram, ini-
cialmente com fúria e, depois, com imenso 
carinho, conforme o tempo passava.

Lá pela meia-noite, exaustos, tiveram de 
interromper aquelas horas de aconchego e 
felicidade. O dia seguinte era sábado e te-
riam atividades a atender, Rafael na corveta 
e Shali em Kourou. Ela levou seu amado 
até o cais e retornou para casa, leve e solta. 
Iriam se reencontrar no coquetel e depois 
voltariam para a casa, onde teriam tempo, 
só para eles, até a manhã de domingo.

O navio estava limpo e arrumado, com a 
tripulação, em uniforme branco, distribuída 
pelos conveses para saudar os convidados 
do coquetel, conforme a tradição naval. O 
Comandante Rafael e seus oficiais formaram 
no portaló, junto à prancha, pouco antes das 
dezesseis horas, para aguardá-los. 

O primeiro a chegar, pontualmente, 
talvez por ser militar, foi o Coronel Mon-
tpellier, recebido com continências e apitos 
cerimôniais de marinheiro. O Comandante 
Rafael cumprimentou-o com um forte aperto 
de mão e apresentou-lhe cada um de seus 
oficiais. O Imediato o acompanhou até a 
praça d’armas, onde seria o coquetel.

Logo depois do tio, chegou Shalimar, 
deslumbrante em um vestido branco, com 
um lindo “hijab”negro, combinando com a 
cor dos seus cabelos. Após os cumprimen-
tos formais do comandante, ela foi levada 
para a Praça D‘armas por um oficial. Em 
seguida, veio o Governador, M. Jean Chirac, 
também recebido com todo o cerimonial 
e acompanhado pelo Comandante Rafael 
até a Praça D’armas, que lá ficou fazendo-
lhe sala, por se tratar da maior autoridade 
presente. O  imediato passou a receber os 
demais convidados no portaló. 

Em pouco tempo, chegaram o M. Duval 
D’Abranches, Diretor-Geral do projeto do 
Centro Espacial de Kourou, com alguns 
dos seus diretores setoriais. O grupo de 
convidados se completou com  o Cônsul 
Honorário João Mendes e o Chefe da Pra-
ticagem, M. Girard.
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Notas
(1) Îles du Salut”- o nome advém de terem 

abrigado a população de Caiena, com suces-
so, em um surto de peste no século XVIII.

(2) Descaminho - exportação ilegal; o 
oposto a contrabando. 

(3) Sargento-Mor - equivalente a Coronel.
(4) Shalimar refere-se à lenda muçulmana 

sobre a mulher belíssima que desperta gran-
des paixões nos homens; o nome designa 
também os espelhos d’água usados na 
arquitetura de grandes templos e castelos, 
como o famoso Taj Mahal em Agra, Índia, 
túmulo da mulher de um grande sultão apai-
xonado, falecida no nascimento do sétimo 
filho do casal;

(5) Hijab- lenço feminino muçulmano, de 
uso obrigatório.  

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

A Praça D’armas ficou bastante cheia 
com tantas pessoas, mas o ar condicionado 
manteve o ambiente agradável, além da 
música , com predominância de bossa nova, 
o “dernier cri” da época. As bebidas foram 
vinho tinto brasileiro e caipirinha de limão 
e de maracujá, servidos com castanhas de 
caju e do Pará e amendoim torrado. 

Logo, a conversa subiu de tom e o gru-
po se descontraiu. O centro de atenção foi 
um grande mapa político do Brasil, afixado 
em uma das anteparas (parede) da Praça 
D’armas . O que causou maior perplexidade 
nos convidados foi o gigantesco país apa-
recer ali rodeado pelos outros dez frontei-
riços com ele. Foi um choque para quem 
não tinha a menor noção desse fato, tão 
natural para nós. Orgulhosamente, o 
Comandante Rafael e o Secretário Lima 
e Silva tiveram de responder inúmeras 
perguntas a respeito da nossa terra.

O coquetel foi um sucesso. Antes de 
terminar, o Comandante Rafael, dirigin-
do-se ao Governador M. Chirac e demais 
autoridades e convidados, agradeceu, 
em nome do Governo brasileiro e de 
seu navio, a recepção que tiveram na 
Guiana Francesa e propôs um brinde 
ao sucesso do Centro Espacial de Kou-
rou. Erguidas as taças, o Governador 
agradeceu as palavras do Comandante, 
desejando boa sorte ao navio e aos 
brasileiros em seu grande país.

Algum tempo após a saída dos con-
vidados, o Comandante Rafael dirigiu-se 
ao portaló, acompanhado pelo imediato, 
a quem comunicara que iria passar a 

noite com Shali, cujo endereço lhe deu em 
um papel, e regressaria depois do almoço. O 
navio estaria de licença até as quinze horas 
do dia seguinte, domingo. Por gentileza do 
Coronel Montpellier, haveria dois ônibus 
para levar a tripulação a uma praia próxima, 
a mais frequentada da cidade, com churrasco 
marcado para meio-dia.

Rafael desceu pela prancha, voltou-se 
para cumprimentar o imediato no portaló, 
com um aceno de cabeça, e se dirigiu para 
o Citroen4cv de Shali, já famoso a bordo, e 
mergulhou novamente em seu sonho perfu-
mado. Foram vinte minutos dali até a casa, 
dirigindo sem a tensão e a pressa da véspera. 
Já era noite quando entraram abraçados na 
sala mal iluminada.  

Shali fez questão de mostrar-lhe a casa, 
de bom tamanho, igual às outras duas 
próximas, desocupadas. Elas pertenciam 
ao projeto de Kourou e eram vizinhas do 
Coronel Montpellier, na praia seguinte. A 
segurança e o isolamento estavam garan-
tidos. Shali morava ali desde que chegara 
havia quase três anos. 

A noite estava quente. Eles resolveram 
tomar um banho. Daí em diante, a entrega 
foi total. Loucos de paixão, percorreram toda 
a escala de sensações que a natureza oferece 
aos amantes, quando há sintonia física e afe-
tiva. Horas depois, saíram da letargia em que 
tinham se abandonado. Estavam com fome. 
A diligente Shali tinha preparado uma canja 
reforçada, que os aguardava na geladeira. 

Ela foi consumida acompanhada por 
“baguettes” de pão e vinho tinto, de 
boa qualidade, enquanto o casal, pela 
primeira vez, conversava sem parar.  

Bem depois de meia-noite, ti-
veram a idéia de ir caminhar na 
praia. A noite estava um breu e eles 
saíram andando na areia fina, de 
mãos dadas, envoltos em toalhas 
de banho. Após alguns minutos, 
resolveram desnudar-se das toalhas 
e prosseguiram totalmente despidos 
e livres, molhando os pés na água 
morna do mar...

O céu estava coalhado de es-
trelas, como Rafael – e todos os 
marinheiros – estão acostumados a 
ver em alto mar. O Comandante, na-
vegador tarimbado, identificou várias 
delas. E, como os ancestrais beduínos 

de Shalimar faziam no deserto, nomeou-as 
para sua amada, surpreendida pelos nomes 
árabes dos astros de primeira grandeza. 

O casal, enlevado pela poesia daquilo 
tudo, amou-se ali mesmo na areia, com de-
sespero, imenso carinho e muita tristeza por 
saber ser uma despedida. Viviam, naquele 
momento, o que ocorrera, havia mais de dois 
séculos, com o brasileiro Sargento-Mor Francis-
co Palheta e a bela francesa, Mme. D’Orvilliers. 
Com as primeiras luzes do novo dia, acordaram 
abraçados, embrulhados nas toalhas.

A corveta desatracou às dezoito horas 
em ponto, manobrada pelo Prático-Mór M. 
Girard, como combinado. Havia no cais um 
aglomerado de pessoas se despedindo. Um 
pouco atrás, do outro lado da rua, estava 
um pequeno Citroen4cv, onde se encostava, 
com lágrimas nos olhos verdes irreais, uma 
linda mulher de cabelos negros, emoldu-
rados por um elegante “hijab”, vermelho-
sangue, de paixão.

Ela olhava fixamente para o passadiço da 
corveta, onde o Comandante Rafael supervi-
sionava a manobra. O navio girou em direção 
à barra, afastando-se devagar.  Shalimar e 
Rafael ainda se viam bem. Apaixonados, ela 
depositou um beijo nas mãos em concha e o 
soprou em direção a seu amado, que respon-
deu acenando com os dois braços...

ecdcdf

E os russos?
Eles já chegaram a Kourou, por mais que 

o Comandante Rafael tenha caprichado no 
seu relatório para o Comando da Flotilha do 
Amazonas, negando qualquer participação 

dos russos no projeto, ainda na segunda 
metade dos anos sessenta.

O Centro Espacial de Kourou, ao longo 
das últimas décadas, consolidou-se como 
um dos principais atores na multibilionária 
corrida de lançamentos de satélites e outros 
instrumentos espaciais, a partir de dezenas 
de instalações similares, de diferentes pa-
íses, espalhadas pelo globo terrestre. Sua 
maior vantagem é estar próximo ao Equa-
dor (5º12’N), assegurando-lhe maior capa-
cidade de arremesso de peso por foguete 
lançado, o que se reflete diretamente no 
custo. Além disso, o clima estável garante 
maior certeza à programação.   

Kourou já fez centenas de lançamentos 
com sucesso, inclusive levando satélites 
brasileiros. Seu principal lançador atual é o 
francês  Ariane 5. Os russos, em 2003, após 
negociações com a França e a Agência Ae-
roespacial Européia, iniciaram a montagem 
de uma plataforma operacional própria no 
Centro Espacial de Kourou.

Em 21 de outubro de 2011, ocorreu o 
primeiro lançamento de um foguete russo a 
partir dessa plataforma. Tratava-se de uma 
versão moderna do mítico Soyuz, responsá-
vel pelos feitos extraordinários do Sputnik, 
Laika e Gagarin, há meio século, tendo sido 
lançados quase 1.800 unidades desde então.  
E que opera atualmente no apoio à Estação 
Espacial Internacional, ora em órbita.

O Brasil possui o CLA – Centro de 
Lançamentos de Alcântara, há mais de três 
décadas, situado na margem Norte da Baía 
de São Marcos, no Maranhão. Sua latitude é 
de 2°18’S, menor que a de Kourou (5°12’N). 

Ele faz parte do Programa Espacial Brasileiro 
com o objetivo de colocar satélites em órbita, 
o que não foi atingido até agora. 

Vale notar que, em 22/3/2003, ocorreu 
a explosão de um foguete VLS (Veículo Lan-
çador de Satélites), em preparo final para ser 
lançado, com a  morte de 21 integrantes da 
equipe que conduzia os últimos ajustes. Essa 
tragédia paralisou o Programa, por muito tem-
po. Só nos resta desejar que ele seja retomado 
com sucesso, pois o Brasil muito precisa da 
capacidade de exploração espacial. n

e o lançamento do foguete russo SoyusO Centro Espacial de kourou
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e
ssa grande novidade tinha a prin-
cípio suas limitações. Principal-
mente o áudio era muito pior do 
que nos aparelhos tradicionais, 
os chamados fixos, que ficavam 
em casa. Porém, todos nós es-

perávamos que a evolução da tecnologia 
resolvesse esse problema, e que no futuro 
o som dos aparelhinhos fosse tão bom ou 
quem sabe melhor do que o dos telefones 
convencionais, e que até mesmo os que 
têm limitação auditiva, pudessem falar e 
ouvir com clareza.

Outra evolução muito esperada da 
telefonia celular seria o barateamento da 
tarifa, pois os celulares funcionavam sem 
fio, abolindo as complicadas instalações 
de cabos dos telefones da época. O sinal 
projetado através de satélite deveria, além 
de simplificar o processo, torná-lo mais 
eficiente, já que poderia ser captado em 
qualquer região do planeta. Iríamos ter, 
finalmente, uma telefonia de alta qualidade 
e eficiência, a baixo custo.

Dessa forma, a telefonia celular certa-
mente traria um grande benefício para a 
humanidade. Porém, sua evolução se deu 
bem longe desse propósito altruísta.

Razões comerciais descartaram a evo-
lução do áudio. Esse tipo de melhora foi 
posto de lado durante o desenvolvimento 
tecnológico, que priorizou as opções de 
uso e a funcionalidade. Nessa direção, a 
internet foi eleita para integrar a telefonia 
celular, trazendo a reboque o videogame 
e a televisão. O telefone celular então 
deixou de ser apenas telefone e passou a 
ser um minicomputador, capaz de exercer 
inúmeras atividades.

É certo que a diversificação da telefonia 
celular presta benéficos serviços sociais, 
como a ajuda no tratamento da paralisia 
cerebral, e além disso fornece informações 
para pesquisas profissionais, científicas e 
escolares, apesar de que os méritos dessa 
ajuda cabem mais à internet do que ao 
celular. Mas diz a sabedoria popular que 
todo lado bom possui também o seu lado 

ruim. E o lado nocivo da telefonia celular 
acabou superando os benefícios sociais 
que ela proporciona. Provocou o isolamen-
to das pessoas, principalmente dos jovens, 
a inibição da capacidade de improvisação, 
a dificuldade de compreensão humanística 
e a solidão.

O progresso tecnológico da telefonia 
celular desconsiderou que o ser humano 
sempre viveu em grupo e que necessita 
dessa convivência.

Se atentarmos bem, seria muito mais 
proveitoso para a humanidade, que a 
internet fosse restrita aos computadores, 
em ambientes fechados, inibindo-se o seu 
uso externo. Afinal, por que alguém precisa 
pesquisar imagens ou sites, caminhando 
pela rua ou embarcado num meio de 
transporte? Por que brincar de joguinhos 
eletrônicos na praia ou em praça pública, 
onde se deveria observar a paisagem e ter 
a atenção voltada para o que está aconte-
cendo em volta? 

O uso externo da intenet fez as pesso-
as se concentrarem nas teclas e telinhas, 
afastando-se da realidade para viajar na 
fantasia. Esse afastamento da vida real em-
pobrece a percepção da alma humana, evi-
tando que grupos de amigos se conheçam 
nos olhares, nas expressões, que troquem 
experiências e defendam pontos-de-vista 
frente a frente. Enfim, impede que desfru-
tem da salutar e necessária convivência 
social pessoal.

Podemos incluir também no lado nocivo 
da telefonia celular a facilidade aos crimino-
sos, que continuam dirigindo suas quadrilhas  
assassinas através de celulares, dentro dos 

presídios, sem que sejam 
impedidos. 

Então, por que razão foi 
permitido (e até incentivado) 
tudo isso acontecer? Por 
que a evolução, não apenas 
dos celulares, mas de ou-
tras áreas tecnológicas, não 
priorizou os benefícios reais 
à humanidade e sim os “be-
nefícios” comerciais?

A resposta é simples e ób-
via. Qualquer evolução tecno-

lógica tem que ser financiada, 
por uma empresa ou por um go-

verno. Esse financiamento é planejado 
em razão do retorno aos investimentos. 
Jamais coloca em primeiro plano os benefí-
cios à coletividade, muito menos à setores 
minoritários, como idosos e deficientes. 
Leva em conta apenas o público consumista, 
gerador de lucro.

Entre esse público consumista, sabe-se 
que os jovens formam um grupo muito 
grande e promissor. São atraídos por mo-
dismos e novidades tolas, como joguinhos 
e distrações. Por isso, as pesquisas de con-
sumo direcionaram a evolução do celular 
principalmente para eles: criaram verdadei-
ras maravilhas em miniaturas, capazes de 
transmitir imagens com alta definição, de 
tudo o que a internet oferece. Atingiu em 
cheio o público-alvo e muito ampliou essa 
meta, cativando outras faixas de consumo, 
de todas as camadas sociais. Ultrapassou 
a indústria de televisão e a de brinquedos, 
que, para continuar atraindo consumidores 
tiveram que alinhar seus produtos com os 
celulares e a internet. 

A evolução dos celulares é contínua e 
irreversível. O rumo dessa evolução depen-
derá da opção dos fabricantes, no plane-
jamento de novos modelos e na forma de 
comunicar ao público. Poderá prestar cada 
vez mais serviços à humanidade ou aumen-
tar ainda mais a falta de contato pessoal, o 
isolamento. 

Até o momento, as decisões atenderam 
tão somente à disputa inescrupulosa pela 
riqueza e pelo poder, que domina o mundo. 
Essa mentalidade coletiva, causada pelo 
egoísmo humano, tem sido o motivo oculto 
da corrupção, da violência e das guerras. n 

O BEm E O mAL DO 

celulAr
claudio Fabiano de barros sendin*

Logo que foi inventado, o celular era apenas um telefone  
móvel, no qual se recebia e transmitia ligações. Mesmo  
assim, foi protagonista de uma grande evolução tecnológica.
A partir do seu lançamento no mercado, qualquer pessoa  
conseguia falar com outra, não importa o lugar onde  
ambas estivessem. Uma façanha até então impossível,  
no mundo dos telefones convencionais da época.

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

reflexão

“Esse  afastamento 
da vida real empobrece a 

percepção da alma humana,
evitando que grupos de amigos 

se conheçam através de 
olhares, de expressões, que 

troquem experiências e 
defendam pontos-de-vista

frente a frente.”
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PsICanálIse

t
emos todos a complexidade de 
um nó. Seguimos emaranhados, 
por mais simples que pretendamos 
ser, no jogo de força entre vetores 
como a família, o trabalho, o amor, 
o sexo, uma biologia corporal a nos 

surpreender com suas enfermidades e exi-
gências, e de onde também emerge todo tipo 
de sentimento, sutis, insuspeitos, agradáveis, 
desagradáveis, mínimos ou capazes de nos 
arrastar feito um mar bravio.

Três elos: um sujeito, convidado a transi-
tar pelos temas inerentes à existência, como 
o amor e o trabalho; um corpo, a abrigar esse 
sujeito enquanto o obriga a cuidar dele; um 
manancial de sentimentos, ora habituais, ora 
estranhos ao próprio sujeito.

Antes de prosse-
guirmos, cabe salientar 
que o nó de três elos (nó 
borromeano) foi trazido à cena 
por Lacan, ao longo de seu ensino, como 
suporte à articulações que ultrapassam em 
muito o propósito desse artigo. Aqui, nos ser-
viremos de seu modelo apenas como apoio 
à separação sugerida entre a subjetividade, 
o corpo e seus afetos.

Passemos, então, à apreciação porme-
norizada de cada um desses elos:

O primeiro dos três, elo do EU, carrega 
em si a linguagem e a subjetividade. De acor-
do com o observado por Lacan, possuímos 
uma subjetividade constituída por intermé-
dio da linguagem, ou seja, uma vez imersos 

em uma estrutura linguística de gestos ou 
língua falada, somos alçados a uma condição 
que nos distingue dos demais seres viven-
tes e da qual emana uma identidade com 
nome, sobrenome e uma gama de atributos 
que se unificam ao dizermos eu. Podemos 
entender essa gama de atributos como uma 
estrutura, progressivamente complexa con-
forme se amplia nosso repertório pessoal de 
palavras, valores, conhecimentos adquiridos, 
experiências vividas etc. De modo que, no 
primeiro elo, irá situar-se um eu discursivo 
e separado do corpo, cuja argamassa é a 

própria estrutura simbólica da linguagem.
O segundo elo representa o CORPO BIO-

LÓGICO. Chama atenção o fato de tratarmos 
nosso corpo como um objeto separado do 
lugar onde nos situamos enquanto sujeitos: 
dizemos ‘meu estômago’ ou ‘meu tornozelo’ 
de modo análogo a ‘meu celular’ ou ‘meus 
sapatos’. Isso porque, conforme a frase cé-
lebre de René Leriche, “a saúde é o silêncio 
dos órgãos”, convivemos diariamente com 
um organismo que passa ao lugar de objeto 
pelo fato de possuir uma silenciosa indepen-
dência. Aqui, no segundo elo, situa-se um 
corpo autônomo em sua fisiologia, revelado 
ao sujeito em seus ruídos de enfermidade ou 
através de uma gama sempre mais avançada 
de imagens e exames, sejam ressonâncias 
ou investigações sanguíneas, resultados 
que guardam sempre uma distância de 
objeto em relação ao sujeito situado no 
primeiro elo.

CABEÇA-SEM-CORPO, 
CORPO-SEM-CABEÇA

Antes de passar ao terceiro elo, nos 
valemos aqui do mito hindu de Rahu 
e Ketu para ilustrar o que está em 
jogo nos dois primeiros: Rahu, 
uma Cabeça-sem-Corpo; Ketu, 
um Corpo-sem-Cabeça; duas 
entidades que nunca se en-
contram embora, segundo 
a mitologia, sejam uma 
coisa só. 

Depoimentos como 
os seguintes atestam a 
distância referida entre os 
dois elos: “Meus pulmões 
vão mal, mas eu não deci-
do parar de fumar...”; “Sinto 
dificuldade em fazer ginástica, 
embora eu saiba que preciso”; 
“Doutor, me dê aí um remédio, mas 
nem venha mudar meus hábitos, pois 
não tenho interesse”.

É curiosa a não coincidência entre o 
lugar do eu e o lugar do corpo. Até aqui, 
poderíamos aludir à antiga dicotomia ce-
lebrada por Descartes entre a res cogitans 
(coisa pensante) e a res extensa (coisa 
extensa), ou, quem sabe até, à separa-
ção advinda da informática entre soft e 
hardware. Também a famosa citação 
latina, derivada de um poema romano 
de Juvenal (séc. II d.C.), mens sana 
in corpore sano (uma mente sã num 
corpo são) trata da mesma oposição: há 

quem, dedicado ao corpo, arrependa-se mais 
tarde pelo pouco investimento intelectual; há 
quem, fartamente intelectualizado, lamente 
com a idade o pouco cuidado dedicado ao 
corpo – daí a sugestão do poeta de que 
cuidemos de ambos.

No terreno psicanalítico, contudo, o sim-
ples par mente-corpo (ou psíquico-somático) 
pareceu insuficiente a Freud para dar conta 
do nó em jogo na sua clínica. É sabido que 
Freud, neurologista de formação, inaugura o 
campo da psicanálise ao investigar paralisias 
corporais causadas não por uma 

disfunção do organismo, ou seja, restritas 
ao segundo elo, mas pela ação do primeiro 
(psíquico) sobre o segundo (somático). Para 
tratar de tais sintomas, Freud abandona a 
medicina e precisa fabricar ele mesmo um 
conceito que funcionasse como um elo a 
mais na antiga dualidade mente-corpo.

O TERCEIRO ElO
 Freud chamou de pulsão (trieb, em 

alemão) a energia motriz do indivíduo, 
isto é, o impulso gerador de nossas 

motivações, e a situou como 
“um conceito-limite entre 

o psíquico e o somático” 
(1915). Podemos enten-
der esse terceiro elo, 
primeiramente, como 
a fonte dos afetos que 

emanam em nós, de ori-
gem também percebida 

enquanto separada do lugar 
do eu. Emoções que, uma vez 

organizadas como linguagem, 
ou seja, enlaçadas ao primeiro elo, 
serão nomeadas enquanto senti-

mentos de amor, tristeza, euforia 
etc., e cujos efeitos percebidos 

no corpo (frio na barriga, 
perna bamba, aperto no 
peito) estariam referidos 
a seu enlace junto ao elo 
do corpo biológico.

Com o terceiro elo, 
aqui chamado CORPO 
PULSIONAL, emerge um 

corpo não mais silencioso 
e biológico, mas um conjunto 

de formas refletidas no espelho pelas 
quais Narciso agora pode se apaixonar, 

bem como uma jovem modelo, em 
busca da perfeição estética, pode vir a 
sentir uma infelicidade tremenda. Lacan 
chamou esse corpo, não propriamente 
orgânico, mas infinitamente sensível, 
de substância gozante: um corpo re-
cheado de impulsos e sentimentos so-
bre si ou sobre o mundo que o cerca, 
a nos sinalizar sensações corpóreas 
nada silenciosas – e cuja existência, 
entretanto, resta impossível de 
verificar através de exames: como 
radiografar a ternura que sentimos 
ao ganhar o sorriso de um filho? Ou 

auscultar a dor pela perda de um 
ente querido?

trÊs elos 
de uM No

Haendel motta arantes*

• Eu, meu corpo e minhas emoções

O presente artigo trata da  
relação entre três dimensões  
do indivíduo – sua subjetividade,  
seu corpo e suas emoções –,  
aqui entendidas enquanto  
intrincadas na forma de um nó.  
Através da visada psicanalítica,  
aprecia cada um dos elos desse nó, 
sobretudo o terceiro, a partir do qual 
investiga um dos mais importantes 
conceitos de Freud: a pulsão.
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A invisibilidade do corpo pulsional é fonte 
de constante embaraço na clínica médica. De 
tempos idos aos dias atuais, quantos não saem 
do consultório médico ouvindo “seus exames 
estão o.k., você não tem nada”, carregando 
a sensação de um mal-estar que, embora 
existente, não encontra respaldo no segundo 
elo. Avançados exames de imagem cerebral, 
notações químicas do córtex ou rastreio do 
caminho dos impulsos neurais parecem am-
pliar ainda mais o embaraço médico, ao invés 
de reduzi-lo, na medida em que oferecem ao 
paciente mais e mais dados sobre seu elo cor-
poral, sem levar em consideração a distância 
já referida entre este e o elo do eu.

Mas o que há de errado em tratar dos sen-
timentos humanos através de sua tradução 
em imagens ou influxos da química cerebral? 
Bem, revelar ao tabagista uma chapa de seus 
pulmões doentes, bem como lhe prescrever 
uma combinação de remédios que possam 
conter o gatilho neurofisiológico de sua 
compulsão, são medidas que, em geral, en-
contram um percentual baixo de eficácia por 
não promoverem qualquer amadurecimento 
na estrutura subjetiva do elo do eu. Ou seja, 
as escolhas de vida do sujeito, o contexto de 
suas relações (conjugal, profissional, 
familiar etc.) são deixadas à parte 
em favor de um tratamento ob-
jetivo dos sintomas, tal como 
se fossem um pulmão do-
ente e um comportamento 
disfuncional de um lado e 
o paciente, protegido de 
qualquer responsabilida-
de sobre eles, de outro.

Contemporaneamente, a cirurgia de 
redução do estômago nos ensina sobre as 
dificuldades de sua eficácia sem o trabalho 
complementar de elaboração subjetiva do 
sujeito, algo que também podemos estender 
aqui à utilização dos calmantes e antidepres-
sivos, prolongável por décadas de uso caso 
não se dê voz ao elo do eu.

O elo das pulsões é especialmente ar-
diloso diante da tentativa de ser controlado 
pela via pura e simples dos outros dois elos: 
corta-se o cigarro e mais adiante o vício 
migra para os alimentos; restringem-se os 
alimentos e as pulsões alteram o sono, ou 
bem refluem em um humor agressivo, irrita-
diço, deprimido... Diante desse embaraço, a 
questão: como controlar as pulsões?

TRÊS TOMBOS DA hUMANIDADE
Freud revisa os acontecimentos históri-

cos da humanidade destacando três duros 
golpes que abateram o orgulho humano: o 
primeiro, conferido por Copérnico, que retira 
da Terra o título de centro do sistema solar; 
o segundo, vindo de Darwin, que elimina 
do homem qualquer presunção quanto à 
origem de sua espécie. O terceiro golpe é o 

próprio Freud quem afirma desferir com 
sua psicanálise, quando enuncia: 

“O eu não é o senhor da sua 
própria casa” (1917). O corpo 

pulsional é a porta por onde 
o imprevisto inconsciente se 
abre e se fecha para o su-
jeito, suscitando impulsos, 
atos falhos, sonhos e pen-
samentos que denunciam 

liberdade de acesso a qualquer objeto de 
satisfação extinguiu o mal-estar psíquico e 
emocional humano? Não.

Hoje, na  clínica, a  depressão, a ansie-
dade e os variados tipos de vício (alimentar, 
drogas lícitas e ilícitas, jogos online, sexo 
etc.) são a face, em termos gerais, dos 
sintomas de nosso tempo. Sintomas que 
acusam ao sujeito que algo em seu nó de 
três elos parou de circular, condenando-o ao 
desperdício de sua vida.

Para encerrar, uma metáfora: diante do 
mar pulsional (por natureza imprevisível, 
incontrolável) podemos, eu e meu barco, 
envelhecer no porto, navegar ou naufragar 
na impulsividade das ondas. Para o melhor 
caso, a clínica psicanalítica não fornece 
nem promete cartas náuticas pré-fabricadas, 
mas sim espaço a que o sujeito trabalhe 
na composição de seus próprios meios de 
navegação – desde que, para isso, esteja 
disposto a navegar. E navegar é preciso... n

o enlace de elos que retira do primeiro o 
título de senhor.

Vale notar que os dois primeiros golpes, 
de Copérnico e Darwin, são frutos diretos da 
utilização aprimorada do dispositivo simbólico 
que é a linguagem (aqui elevada à condição 
de pensamento científico), enquanto que o 
golpe proferido por Freud trata dos limites 
desse dispositivo, demovendo-o do centro de 
controle do nó em que está enredado. 

E, diante da constatação freudiana, da 
impossibilidade de subjugar o ardil das 
pulsões, a clínica psicanalítica irá se distan-

ciar de terapêuticas que visem a modelar o 
comportamento do sujeito pela via de seu 
elo corporal (cuja tendência é separar, como 
visto antes, o sintoma do sujeito), bem como 
se distancia dos apelos à sugestão ou cons-
cientização do eu (pressupondo-o senhor 
da própria casa), como visto nos banners de 
exaustivas campanhas de saúde.

A conduta psicanalítica, contrariamente 
à ideia de encerrar ou dirigir a liberdade 
pulsional, irá oferecer campo a que ela se 
manifeste e, ainda que em parte, seja trazida 
à fala e às articulações do elo da linguagem, 
a fim de que o sujeito possa se responsabilizar 
por seus sentimentos e desejos, num trabalho 
de elaboração do saber lidar com seu nó. Tal 
perspectiva resguarda a psicanálise de uma 
clínica da regulamentação ou domesticação 
dos sujeitos. Ao contrário, aposta na novida-
de e autenticidade dos afetos que tendem a 
subverter a máquina repetitiva da estrutura do 
eu, cuja tendência é a reprodução ao infinito 
de um mesmo repertório de condutas.

NAvEgANDO NO MAR PUlSIONAl
Freud distingue características que o 

ajudam a conceber seu conceito de pulsão 
(pressão, alvo, fonte e objeto), cabendo aqui 
destacar apenas uma busca ininterrupta 
por satisfação, prazer ou preenchimento, da 
pulsão em relação a um objeto. De modo 
que, se um sujeito dedica toda sua energia 
na reforma de sua casa, é porque deseja um 
dia satisfazer-se em vê-la pronta; da mesma 
forma que um outro, cuja pulsão está toda in-
vestida no estudo para concursos, deseja um 
dia obter aprovação. E assim é para a dama 
que se corteje ou posição profissional que 
se mire: em todos os casos, a pulsão escolhe 
seu objeto (absolutamente aleatório em se 
tratando da multiplicidade dos objetivos 
humanos) e deseja satisfazer-se através dele.

Resta salientar que a pulsão é concebida 
por Freud em contraste ao que, nos animais, 
se refere ao instinto: em um leão selvagem 
a fome nada mais é do que um ruído no 
silêncio de seus órgãos que, à procura de 
satisfação, o impulsiona em busca de alvos 
pré-determinados pelo instinto, como a 
zebra ou o búfalo. Já em nós, nem mesmo 
a fome ou o sono estão referidos apenas 

ao elo biológico, mas enlaçados a um elo 
pulsional capaz de produzir distúrbios ini-
magináveis na natureza selvagem: não se vê 
um leão anorético, insone, ou que, enjoado 
de zebras, prefere agora caçar búfalos... Por 
conta disso, Freud se distancia do instinto e 
prefere chamar de pulsão a variante desse 
impulso que, em nós, seres de linguagem, 
desliza de objeto em objeto para fora de 
pré-determinações naturais.

Mas curioso mesmo em relação a nossos 
impulsos é o fato de não comandarmos pro-
priamente as escolhas que nos capturam. Quer 
dizer, aquele projeto que aparentemente teria 
todos os motivos para ativar nossas energias, 
simplesmente é abandonado um tempo de-
pois; já o encontro fortuito com determinada 
ideia, ou alguém, é capaz de redimensionar 
todo nosso tempo e rotina, sem sequer nos  

darmos conta do momento em que ‘escolhe-
mos’ seguir naquela direção. Escolhemos?

A pulsão nos comanda e, no entanto, 
dar margem a elas não significa abdicar 
do edifício moral/racional do elo do eu. 
Durante um bom período, aliás, os transtor-
nos de ordem emocional ou psíquica foram 
atribuídos a uma sociedade repressora e 
autoritária que tolhia a pulsões. O século 
vinte avançou e foi palco, da conjuntura de 
Freud até aqui, de importantes conquistas 
de liberdade – sexual, de expressão, civis 
etc. – até o despontar de um século vinte e 
um irrestritamente líquido, onde a flexibili-
dade excessiva das referências e o convite 
ao prazer sem limites são a tônica. Tamanha 

*Capitão-Tenente (S) – Mestre em psicologia  
(PUC-Rio), psicólogo clínico do Centro Médico 
Assistencial da Marinha / Ambulatório Naval  
da Penha. haendelmotta@terra.com.br
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CrônICa

luiz sérGio silveira costa*

 “Vou ao boteco 
por necessidades culturais”

 João Ubaldo Ribeiro

       os botecos 
e A HelicobActer
 PYlori

e
stive viajando por 25 dias, em março 
passado. Embora tenha avisado aos 
da minha lista de e-mails, ninguém, 
como sempre, retirou meu nome da 
sua lista, o que redundou em várias 
mensagens na caixa de entrada, 

pois me recuso a perder o precioso tempo em 
viagem, às vezes em dólares ou euros, que 
estão pelos olhos da cara. Dentre as mensa-
gens recebidas, havia uma do secretário da 
minha associação de turma, participando que 
um colega, sentindo dores fortes na barriga, 
internara-se em hospital, e que, operado de 
apendicite, passava bem. Mandei, mesmo 
atrasado, minha mensagem de estímulo, a 
qual terminei com a seguinte frase: “Também, 
pudera, você vive comendo em botecos!”.

A frase tem a sua razão de ser, tem uma 
história: há alguns anos, comecei a sentir 
uma dorzinha no lado direito da barriga, 
abaixo das costelas. Não era propriamente 
uma dor, mas um incômodo, que se fazia 
sentir mais quando estava sentado, especial-
mente ao dirigir. Custando a desaparecer, fui 
ao nosso HNMD, à clinica de gastroenterolo-

gia. Do resultado da endoscopia, verificou-se 
que eu estava infestado por uma bactéria, a 
Helicobacter Pylori (H Pylori), e que não me 
preocupasse, pois era uma infecção comum 
na maioria das pessoas e que ninguém 
morria dela, mas de outras causas, mesmo 
com a H Pylori no estômago. Passou-me 
alguns remédios, cujo carro-chefe era o tal 
do Omeprazol. Após os remédios, em outra 
endoscopia, foi verificado que as bactérias 
se foram e meu laudo dizia: gastrite inativa, 
o que não me agradou, pois a danada podia 
se tornar ativa a qualquer momento.

Consultando o Google, na ocasião, de lá 
retirei que “A prevalência da infecção por H. 
pylori varia muito por área geográfica, idade, 
raça e está intimamente relacionada com as 
condições socioeconômicas e sanitárias. A 
bactéria está presente em mais da metade da 
população mundial, sendo que mais de 30% 
da população dos países desenvolvidos e mais 
de 80% dos indivíduos que vivem nos países 
em desenvolvimento são portadores desta 
bactéria”!, e, ao dizer para minha mulher 
essa informação, de que 80% dos brasileiros 

a têm, e que tem a ver com as condições sa-
nitárias, ela, aliviada, me disse: “Ainda bem, 
mas também, pudera, você vive comendo 
em botecos!”

Mais adiante, encontrei-me, caminhando 
na praia, com outro competente gastroente-
rologista, ora inativo, que me sugeriu que, se 
ela se reativasse, que eu usasse Pantoprazol, 
remédio de geração mais moderna que o 
Omeprazol. Foi o que ocorreu: depois de 
algum tempo, a dorzinha voltou, e nem fui 
mais ao médico: Pantoprazol nela e, qual 
Doril, a dor sumiu. Foi o descarrego da 
bactéria FDP! 

Voltando ao outro tema desta crônica, 
suposto intimamente ligado ao H Pylori, é 
evidente que restaurantes estrelados têm 
mais apelo visual do que os botecos, e, 
teoricamente, têm cozinhas mais moder-
nas e limpas. Mas, estamos cansados de 
ver reportagens de incertas da Vigilância 
Sanitária, que culminaram com  multas ou 
fechamento temporário de restaurantes 
de grife, por insetos e fezes de ratos na 
cozinha, sujeira e existência de comidas 

restaurantes estrelados no guia Michelin  
são autuados pelo Procon

 
Restaurantes estrelados no recém-lançado Guia Michelin foram autuados pelo 

Procon Estadual durante a “Operação Ratatouille” na noite desta terça-feira: o Lasai, 
em Botafogo, e o Oro, na Lagoa, ostentam uma cobiçada estrela no livro vermelho

O caso considerado mais grave pelo órgão foi o do Oro, do chef Felipe Bronze, 
onde os fiscais descartaram cerca de 30kg de produtos vencidos. Dos 29,5kg 
de produtos fora da validade, 27kg eram de carne de hamburguer.

Já no Lasai, do chef Rafa Costa e Silva, os problemas foram 450g de língua 
bovina vencida e 1,6 kg de presunto cru também impróprio para consumo, além 
de bebidas vencidas: chope e soda limonada, ambos em pequena quantidade. 

A “Operação Ratatouille”, que fiscaliza restaurantes requintados no Rio, 
também autuou os Restaurantes Anna, Artigiano, Garden e Margutta, todos 
eles em Ipanema.

No Garden havia 14,2kg de produtos impróprios ao consumo, entre massas 
e recheios sem identificação do prazo de validade e 2kg de picles vencidos. O 
certificado de dedetização também estava vencido e, na cozinha, as condições 
de higiene eram “péssimas”, segundo os fiscais. As geladeiras da cozinha e do 
bar estavam sem funcionar e sem o sistema de vedação.

Foram dez restaurantes vistoriados, sete deles autuados por diversas irregu-
laridades. Ao todo, foram descartados pelos fiscais 53kg e 115gr de alimentos 
impróprios ao consumo.

com prazos de validade vencidos. Leiam a 
noticia abaixo, publicada em Globo.com, de 
15 de abril de 2015:

Bem sei que a sabedoria popular diz 
que, “O passado de certas mulheres e a co-
zinha de certos restaurantes, quem conhecer, 
não come!”. Mas, como é dificil conhecer, 
seja o passado de certas mulheres, sejam as 
cozinhas dos restaurantes, o que se verifica  
é que a sujeira é democrática, tem liberdade, 

e pode estar em qualquer restaurante. 
Por falar nisso, é adequado  lembrar a 
frase do Jaguar: “Um botequim deve ser,  

honestos; e são mais modestos. Além disso, 
fazem a comida que não se encontra em 
nenhum lugar, a comida e os acepipes que 
nossas avós e mães faziam! Com efeito, não 
há nenhuma rabada tão saborosa quanto a 
do Lamas ou do Adonis; nenhum leitãozinho 
mais crocante por fora e macio por dentro 
do que o do Nova Capela; nenhuma coste-
leta de porco defumada (kasler é o cacete!) 
como a do Bar Brasil; nenhum cabrito assado 
como o do Pastoria (mais conhecido por 28); 
nenhuma dobradinha como a do Degrau; 
nenhuma patanisca de bacalhau como a do 
Pavão Azul; nenhuma empada como a do 
Salete; nenhum pastel como os do Bar do 
Adão; nenhuma costela assada como a do 
Cachambeer ou do Escondidinho; nenhum 
lombinho de porco, em fogão a lenha, como 
o do Tempero da Ângela (no povoado de 
Bichinho, em Tiradentes); nenhum doce de 
leite como o do Adolphinha (em Ipiabas);....

O  que estiver no cardápio, nos botecos,  
conhecemos. Nos restaurantes lantejolados, 
metidos a besta, muita coisa não enten-
demos, como espuma de feijão, molho 
béarnaise, bouillabaisse, bouef bourguignon, 
bruscheta (epa!, no boteco é outra coisa!), 
cassoulet, confit, eggs benedict, coulis, magret, 
paillard, polpettone, saltimboca, vichyssoise, 
vol au vent, coq au vin.... E, se um desavisa-
do pedir um tal de steak tartare, pensando 
em comer um bife mitológico, vai comer é 
carne moída, que nossos marujos, com a sua 
notável percepção, chamam de “boi ralado”. 
E pior, crua, é mole? Comida para cachorro, 
a preço de elefante, que os safados, para 
disfarçar, colocam um ovo estrelado por 
cima! Como diria o Ancelmo, no caso, com 
a mesma razão e maior repugnância: “steak 
tartare... é o cacete!”.

de preferência, razoavelmente limpo. Mas 
não a ponto da gente pensar que está be-
bendo numa enfermaria. Ninguém morre de 
infecção contraída em um bar. E quantos já  
morreram de infecção hospitalar?”

Há muitas vantagens dos botecos sobre 
os elitistas: são mais baratos; são mais  

nem mesmo o silk se satisfaria com essa 
fartura dos restaurantes “chiques”...
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você pedir! É uma afronta! Cansei 
de segurar a mão do abusado, e 
dizer: “Deixa que eu coloco no 
copo, quando eu quiser!”

Nos botecos, pois, exerce-
mos a plenitude do comando 
em todos os momentos: senta-
mos onde escolhemos; não há 
serviço; se queremos um chope, 
chamamos o garçon, “Odamil, 
traz um chope”. Algo mais: “Be-
zerra, traz uma porção de pastel 
de camarão, no capricho”... Nin-
guém despeja a cerveja no nos-
so copo! A diferença é enorme! 
Não temos que ficar acuados, na 
mesa do fundo, emparedados, 
e na defensiva! E a comida, 
maravilhosa, daquela caseira, 
farta, sem apelativos arrogantes 
e minúsculas porções, com uma 
florzinha em cima e um rabisco 
de molho no prato, geralmen-
te quadrado, e que, como a 
Amazônia, apresenta grandes 
espaços vazios... Saimos do 
boteco satisfeitos, e não com 
aquela desagradável sensação 
de logro, pois custou caro e 
faltou algo, como nos enfatua-
dos... Rafael Sampaio disse que 
“Os restaurantes japoneses  
fecham cedo para você poder 
jantar depois”. Vale, perfeita-

mente, para esses restaurantes Swaroski...
E, se a dorzinha reaparecer – pode ter 

origem nos botecos ou nos restaurantes 
ostentosos –, é simples: Pantoprazol nela! 
Com esse vertiginoso progresso científico, 
breve haverá de surgir um teste que, na 
biópsia, identificará de qual restaurante 
veio o H Pylori...

Meus amigos! 
Uma verdade definitiva: Como as nossas 

mães e avós fazem falta! Aliás, mães e avós 
são as melhores coisas do mundo! Lembra-
mo-nos delas constantemente, especialmen-
te quando comemos nos botecos as delicias 
que elas faziam! A comida dos botecos têm 
gosto de infância!

Apesar do H Pylori, a vida é bela. Não 
há salvação (ou verdadeira satisfação) fora 
dos botecos!

Bom apetite! n

*Vice-Almirante (Ref)

Os botecos são espartanos, têm nomes 
simples, familiares, e são longevos, como o 
Bar do Adão, o Bar do Beto, o Bar da Praia, 
Garota de Ipanema, Tempero da Dadá... en-
quanto os ostentosos, nomes rebuscados, só 
fachada, como Rubayat, L´Entrecôte de Paris, 
Le Bec Fin, La Pomme d´Or, CT Boucherie..., 
muita alegoria e pouco enredo, mui-
tos já descarregados, outros no 
volume morto....

A  maior vantagem dos bo-
tecos, para nós militares, é que 
lá, exercemos a plenitude do 
comando,  enquanto que, nos 
estrelados, ao contrário, somos 
comandados; e desconsiderados. 
Com efeito, nos botecos, você entra, escolhe 
a mesa e se senta. Naqueles outros, fica 
esperando uma atendente escolher a mesa 
em que você vai se sentar, mesmo que você 
não goste do local e haja muitas mesas 
vazias, inclusive aonde você quer ficar!  
Nesses, mal você se senta, vem um ajudante 

de garçon, sem a menor cerimônia, e despe-
ja pãezinhos, manteiguinhas, azeitoninhas, 
pastinhas... na mesa, que chamam, ora de 
hors d´ouevre, ora appetizer, ora antipasti. 
Os mais presunçosos, de amuse bouche, 
ora vejam só!!! (nada a ver com a nossa 
buchada!). E você é que tem que se defen-

der, pois, nos botecos, não há esse 
ataque inicial. Em seguida, vem 
o maitre, todo circunspecto, 
visivelmente contrariado em 
seu terno quente e apertado, 
com a carta de vinhos, ou um 
tablet, suprema modernidade! 
Se você não é do vinho, como 

eu, mas do chope ou cerveja, eles 
colocam um simpático balde de gelo com 
algumas garrafinhas dentro. Aí é que vem o 
ataque direto, pessoal, corpo a corpo, nada 
cibernético: mal você se vira para o lado, 
o garçon – com falsa gentileza, só para in-
crementar o consumo, e a conta – pega na 
garrafa e despeja a cerveja no seu copo, sem 

“Nunca fiz 
amigos numa 

leiteria”
Vinicius de Moraes

Ocorreram, ao longo da nossa  
sempre saudosa carreira naval,  

episódios inusitados ou divertidos.
É nossa intenção, neste modesto artigo,  

em sequência a artigos com o mesmo título, publicados nas edições nOS 372 e 374  
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,de navios e épocas. Os fatos, todavia, são reais e pertencem a um passado saudoso.

Vamos a eles:

u m determinado Segundo-Tenente, em 
um dos Cruzadores, era o Ajudante 
de uma das Divisões de convés (1ª 
Div). Certo dia, seu Encarregado de 

Divisão faltou a bordo. Desta forma, du-
rante a inspeção em sua Divisão, passada 
pelo Capitão-de-Corveta (CC), chefe do 
Departamento de Armamento (EGA), ele o 
acompanhou. Ao passar por um corredor, 
o referido chefe de departamento julgou-o 
necessitando de pintura. Determinou ao 
2º-Ten. que providenciasse a pintura, dando-
lhe prazo até o fim do expediente daquele 
dia. Assim que terminou a inspeção, tocou  

Parada e o 2º-Ten. foi receber as ordens do 
EGA, juntamente com os demais Encarrega-
dos de Divisão do Departamento de Arma-
mento, na qual o EGA reiterou-lhe a pintura 
daquele corredor. Nosso 2º-Ten. dirigiu-se ao 
local de parada de sua Divisão e transmitiu 
a ordem de pintura a seu Contra-Mestre. 
Terminada a Parada, o 2º-Ten. foi para o 
camarote para assinar as papeletas trazidas 
pelo Sargenteante da Divisão. Rubricou, 
também, o pedido de tinta para a pintura do 
referido corredor. Após o que, foi percorrer 
os compartimentos de sua Divisão para 
checar o cumprimento das tarefas por ele  

determinadas ao pessoal da Divisão, por 
ocasião da Parada. Passando pelo corredor 
que o EGA tinha mandado que fosse pinta-
do, estranhou a ausência do pessoal que o 
deveria estar pintando. Já ia mandar chamar 
o Contra-Mestre da Divisão, quando ele 
veio ao seu encontro e participou que não 
tinha retirado ainda a tinta do paiol porque 
o pedido deveria ser autorizado pelo CC 
Encarregado do Convés e ele também havia 
faltado a bordo.

Nosso 2º Ten., sabedor de que somente 
com a rubrica do Encarregado do Convés 
poderia obter as latas de tinta necessárias, 

ePisÓdios 
iNcriveis

eGberto  baPtista sPerlinG*

DA vIDA 
A BORDO

              
              

  3ª PARTE

marInhagens
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d urante o recebimento de um Contra-
torpedeiro (CT) nos Estados Unidos, 
adquirido pela Marinha Brasileira 
(MB) à daquele país, um dos Capi-

tães-Tenentes da tripulação de recebimento 
tinha um comportamento bastante folcló-
rico e polêmico, fruto de sua formação 
como Segundo-Tenente em outro CT, onde 
conviveu muito com um oficial famoso 
por suas atitudes e por seus ditos navais 
jocosos e peculiares, os quais ele repetia 
bastante, imitando, obviamente, seu mestre 
e ídolo... Sua função a bordo do CT em re-
cebimento era a de Encarregado da Divisão 
R e, também, do Controle de Avarias (CAV), 
que ele exercia, a propósito, com bastante 
entusiasmo e dedicação. 

Logo após a transferência do navio para 
a MB, o navio começou a ser preparado para 
a viagem para o Brasil. Tal preparo, além dos 
reparos de máquinas, armamento e eletrôni-
ca, necessários para que o navio efetuasse, 
com segurança, a singradura para o Rio de 

dirigiu-se ao camarote do EGA para 
lhe informar que a tarefa determinada não 
poderia ser cumprida pela falta do Enc. do 
Convés a bordo e pedir-lhe que autorizasse 
o pedido a fim de poder cumprir a ordem 
recebida. Lá chegando, encontrou, à porta, 
em posição rigorosa de descansar, o MN 
ordenança do EGA. A porta do camarote es-
tava aberta e ele vislumbrou o EGA, sentado 
à sua escrivaninha, de costas para a porta. 
Do corredor, o 2º-Ten. falou em voz suficien-
temente alta para ser ouvido: “Comandante: 
com licença?”. Para sua surpresa, o EGA res-
pondeu: “NÃO!”. Nosso 2º-Ten. ainda tentou 
ponderar dizendo: “Mas, Comandante, o 
pedido de tinta só pode...” Não teve tempo 
de completar a frase, pois o EGA, sem se 
virar, interrompeu-o, dizendo com voz de 
contrariedade: “Não ouviu o que eu disse? 
É não!”. O 2º-Ten., bastante constrangido, 
voltou à sua Divisão e determinou ao Con-
tra-Mestre que procurasse em outra Divisão, 
por empréstimo, tinta daquela cor para que  

pudesse cumprir o determinado. Perto da “vol-
ta às faxinas” do 1º tempo, o Contra-Mestre 
veio informar-lhe que nenhuma das demais 
Divisões tinha tinta daquela cor sobrando e 
que, até aquele instante, o Enc. do Convés 
não tinha regressado para bordo. 

Já aflito e sabendo que não mais teria 
tempo para efetuar a pintura, nosso 2º-Ten. 
decidiu fazer um memorando (do Enc. da 1ª 
Div. ao EGA) informando-lhe por escrito o 
porque do não cumprimento da ordem rece-
bida, tendo em vista que não lhe havia sido 
permitido fazê-lo verbalmente. Assim o fez 
e, quando do início do 2º tempo, entregou-o 
ao ordenança do EGA, determinando-lhe que 
o entregasse ao mesmo. 

Já nas proximidades do horário do 
licenciamento, foi procurado pelo referido 
ordenança, que lhe disse que o EGA queria 
falar-lhe. Dirigiu-se ao camarote do EGA 
e, mais uma vez, pediu licença. Desta vez 
o EGA o permitiu e, logo em seguida, per-
guntou-lhe, bastante aborrecido: “Por que 

u m certo Capitão-de-Fragata (CF) 
Aviador Naval, em outro navio, em-
barcado como destacado (diga-se de 
passagem, não muito simpático...),  

tinha como mau hábito, em viagem, não 
despertar no horário e não comparecer 
à Praça d’Armas para o pequeno almoço. 
Ele sempre o fazia no camarote, pois um 
taifeiro, que era seu “cochado”, levava a 
ele em uma bandeja. Somente após, ele, 
devidamente barbeado e uniformizado, se 
dirigia aos seus afazeres para os quais havia 
sido destacado. 

Após alguns dias de viagem, em uma 
travessia relativamente longa, o Encarregado 
de Navegação desceu do passadiço, após a 
observação dos astros no crepúsculo matu-
tino e obtenção da posição do navio. Antes 
de se dirigir à Praça d’Armas para o peque-
no almoço, resolveu passar no camarote e 
encontrou-se com o Imediato (também CF) 
no corredor dos camarotes, cumprimentan-
do-o, pois era a primeira vez em que o via 
naquele dia. No mesmo instante, ambos sur-
preendem o referido taifeiro portando uma 
bandeja com suco de laranja, ovos mexidos, 
bacon, torradas, etc... O Imediato, entre sur-
preso e curioso, perguntou ao taifeiro para 

quem era aquele farto e suculento rancho. 
O taifeiro hesitou e, após uma cobrança 
mais rigorosa do Imediato, não teve outro 
jeito senão dizer: “é para o Comandante 
Fulano...”. Para surpresa do Encarregado de 
Navegação, o Imediato tomou a bandeja do 

taifeiro e, dirigindo-se ao camarote do CF, 
bateu à porta. O CF destacado abriu a porta 
e apareceu vestindo um “robe de chambre” 
de seda de cor grená... 

Ficou lívido ao ver o Imediato entregar-
lhe a bandeja e dizer-lhe, entre o tom de voz 

minha ordem de pintura do corredor não 
foi cumprida?”. Nosso 2º-Ten., surpreso, 
explicou-lhe, na íntegra, tudo o que tinha 
acontecido. Sua surpresa foi ainda maior 
quando o EGA lhe inquiriu dizendo: “e por 
que o senhor não me informou?”. O 2º-Ten. 
respondeu: “tentei fazê-lo e o Sr. não o per-
mitiu. Mandei, então, para o Sr., através de 
seu ordenança, um memorando expondo 
por escrito o porque do não cumprimento 
da ordem”. O EGA, então, empalideceu e 
respondeu: “Ah! Aquele memorando era 
seu? O ordenança me entregou e eu não 
o li”. Ato contínuo, foi até a escrivaninha e 
leu o memorando. Voltou-se, então, para o 
2º-Ten. e, educadamente, pediu-lhe descul-
pas, mandando deixar a pintura para o dia 
seguinte. Nosso 2º-Ten. respirou aliviado 
e retirou-se. 

Conclusões: 1) Falta de tato e de bom 
senso e burocracia em excesso põem a 
perder qualquer organização... 2) A vida do 
2º-Ten. é dura...

Janeiro, incluía, também, o tratamento e a 
pintura, não só das partes externas, mas 
também dos compartimentos, em especial 
os habitáveis. Para tal, o EGA preparou um 
cronograma, detalhando os compartimentos 
a serem tratados e pintados, submetendo-o 
ao Imediato, que o aprovou. Assim, foi 
iniciado tal programa. Concomitantemente, 
o Encarregado do CAV efetuava o adestra-
mento de sua equipe, preparando-a para 

enfrentar eventuais emergências. Para tal, 
após aprovação pelo Chefe de Máquinas e 
pelo Imediato, fazia exercícios inopinados, 
tais como incêndios simulados em com-
partimentos, quando eram tocados Postos 
de Incêndio guarnecidos por todo o navio, 
postos de colisão, com exercícios de esco-
ramento, tamponamento etc.

Talvez tenha sido uma enorme coinci-
dência, mas, um belo dia, o EGA terminou 
a recuperação de um grande banheiro da  
guarnição, situado sob o convés de vôo, com 
entrada pelo convés principal, comunicando 
o fato ao Imediato, que foi inspecioná-lo 
e, com satisfação, cumprimentou o EGA e 
sua equipe pela prontificação, pois, a partir 
dali, a guarnição passava a contar com um 
banheiro impecavelmente limpo e pintado.

Alguns minutos após, tocou “volta às 

faxinas, banho e uniforme para licenciados”. 
Tudo corria de acordo com a normalidade 
e o primeiro licenciamento foi efetuado. O 
Imediato conversava, em seu camarote, com 
o EGA e o Chefe de Máquinas, quando, de 
súbito, tocou “Postos de Incêndio – incên-
dio no compartimento C-103-L”. Todos se 
entreolharam – era o banheiro prontificado 
naquele dia. Partiram céleres para o local.

O Encarregado do CAV, em seu  

“entusiasmo” de sempre, havia colocado 
material de combustão (caixas de papelão, 
jornais, palha etc.) no banheiro e ateado 
fogo, a fim de emprestar ao exercício a 
maior realidade possível...

Resultado: o banheiro ficou com as an-
teparas chamuscadas, estragando a pintura 
recém concluída, e todo sujo. Isso valeu ao 
Encarregado do CAV uma descompostura 
dada pelo Imediato, que determinou que o 
pessoal da Divisão R repintasse o banheiro, 
restituindo-o às condições anteriores ao 
exercício, sob a responsabilidade do Encarre-
gado da Divisão, fiscalizado pelo EGA... Não 
é preciso dizer que o banheiro voltou, em 
poucos dias, a ficar um “brinco”...  n

de “gozação” e de severa admoesta-
ção: “A partir de amanhã, quero vê-lo 
diariamente na Praça d’Armas, no 
horário regulamentar do pequeno 
almoço, como meu convidado à 
minha mesa!...” *Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref)



66                                                                         Revista do Clube Naval • 375 Revista do Clube Naval • 375                                                                                          67

marInhagens

O evento seria na Base Almirante “Castro 
e Silva” que primou pelo seu sempre impecá-
vel aspecto de ordem e de limpeza, acrescido 
nesta manhã pela perfeita organização na 
orientação do tráfego e na indicação dos 
locais para o estacionamento dos veículos 
dos familiares dos Guardas Marinha e dos 
demais membros da tripulação do NE Brasil. 
Coloquei os Guardas-Marinha em primeiro 
lugar, de propósito. Afinal, como nos disse 
o encarregado de minha turma,em 1950, o 
então Capitão-Tenente Álvaro de Resende 
Rocha, quando nos apresentamos a bordo do 
inesquecível e insuperável Navio-Escola Al-
mirante Saldanha: “Os senhores são a razão 
de ser deste navio e da viagem que juntos 
iremos realizar. Não se esqueçam disso e 
sejam dignos dessa condição “.

O cais, onde o navio estava atracado 
estava repleto de familiares, alguns portando 
balões coloridos, enchidos com gás, que os 
fazia flutuar elevados acima das cabeças, 
outros com faixas de incentivo alusivas à 
viagem de seus filhos ou esposos que, a esta 
altura se misturavam unidos pela emoção da 
despedida e engalanados pelo orgulho de 
poderem realizar aquele sonho, hoje deno-
minado: “Viagem de Ouro”. Ouso interpretar 
este nome, não em relação ao recebimento 
do soldo cotado em dólares, daí o título “de 
ouro” mas, e principalmente, pelo aspecto 
cultural que só a visitação a outros paises 
pode dar. No meu caso e de minha turma, 
tivemos a oportunidade de, jovens ainda, 
em formação do modo de proceder, passar  
quase quatro meses na Inglaterra. Costumo 
dizer que foi o “toque de classe” na nossa 
educação. Jamais esquecemos o que vimos e 
vivemos na “Velha Albion”, em 1950, recém 
saída de uma guerra total, na qual aguentou 
sozinha por mais de um ano a fúria nazista, 
e que ainda apresentava as cicatrizes dos 
bombardeios e ainda sofria um raciona-
mento rigoroso para poder pagar as dívidas 
de uma guerra que venceram. Recebemos 
inesquecíveis exemplos de perseverança e 
de dignidade, além do aprendizado diário 
da língua inglesa.

Voltando àquela manhã radiosa, em que 
tudo era emoção, o ambiente era animado 
por um excelente conjunto musical de bordo, 
que, do convés da popa onde formariam 
os Guardas-Marinha, tocavam músicas 
populares de samba preferenciais da atual 
juventude, destacando-se o sucesso musical 
intitulado: “Deixa a vida me levar”. Nada 
mais apropriado para o momento...

Lembrei-me que, na minha viagem, a 
despedida se deu sem música, mas com a 
mesma emoção do Cais da Bandeira, em 
frente ao prédio do antigo Ministério da 
Marinha, onde embarcamos numa lancha de 
grande porte em direção ao Saldanha amar-
rado à bóia, ao largo, entre o Rio e Niterói. 
Só sairia mais tarde, após o almoço e, de 
certa forma, foi menos emocionante do que 
agora eu assistia, lembrando-me de quantas 
batalhas foram vencidas por aqueles jovens, 
desde os exames para o Colégio Naval, 
até aquele momento sublime, como disse 
a meu filho no abraço final de despedida: 
“Você está vivendo a coroação de todas as 
lutas e sacrifícios para ser oficial de Marinha. 
Aproveite ao máximo este momento único 
de nossa carreira.”

Tive a oportunidade de ser apresenta-
do ao Capitão-de-Corveta encarregado da 
Turma. Disse-lhe ao lhe desejar boa sorte 
e sucesso: “Você é o que eu fui em 1964, 
para turma “Rodin”. “Desejo-lhe que tenha 
a mesma satisfação que tenho hoje, de 
merecer de meus ex-Guardas Marinha a sua 
sincera amizade e gratidão”. Pelo pouco que 
pude sentir na nossa conversa, tem tudo 
para ter  sucesso, para o bem dele e dos 
seus Guardas-Marinha.

Exatamente, na hora determinada, 10 
horas, dois rebocadores desatracaram o 
NE Brasil com a sua tripulação formada em 
“Postos de suspender”, com destaque espe-
cial para a formatura dos Guardas-Marinha 
e que, a certa altura, o sentimento de amor 
aos seus familiares e futuras esposas falou 
mais alto sobre a férrea disciplina a ser 
mantida na formatura, e começaram alguns 
a acenar, sendo retribuídos com o acenar de 
lenços, bonés e uma estrondosa salva de 
palmas dos que ficavam e assistiam àquele 
espetáculo lindo, sob os acordes do dobrado 
Cisne Branco, executado por uma banda de 
Fuzileiros Navais formada no cais. Tal fato, 
me fez lembrar a definição de Marinha, por 
um velho mestre dos meus tempos de Aspi-
rante, nos idos da década de 40 do século 
que passou: “Marine cette chose royale.” Não 
é por acaso que o Clube Naval, a “Casa dos 
Oficiais de Marinha” tem até hoje, como seu 
Presidente de Honra, o Imperador D.Pedro II.

Nós, que ficamos no cais, ali permanece-
mos até que o navio tornou-se à distância, 
quase imperceptível, na bruma da manhã 
de um dia no limiar do início do inverno. 
Dirigimo-nos todos para o local do esta-
cionamento dos nossos carros e ai então, *Capitão-de-Fragata (Ref)

houve tempo e a oportunidade de trocarmos 
cumprimentos com aqueles pais e mães que 
nos conhecemos, nas, agora já longínquas 
manhãs da época dos exames para o ingres-
so no Colégio Naval. No dia da apresentação 
dos aprovados para o aquartelamento em 
Angra dos Reis. Após quinze dias daquele 
momento, quando emocionados assistimos 
àquela fila de alunos recém admitidos des-
cerem a ladeira, oriundos dos alojamentos, 
envergando, pela primeira vez, o uniforme 
cinza de aluno do CN, agora transformados 
na “esperança da Armada”. Enfim, tudo isso 
passou na minha mente como um filme que 
não terá reprise, nem cópia em DVD.

Entrei no meu carro, acompanhado de 
minha mulher, filha de Almirante, que não 
cansava de repetir quanta saudade sentia 
de seu pai, lembrando-se hoje, quando foi à 
sua partida, então Capitão-de-Corveta, como 
oficial da tripulação do Almirante Saldanha 
na viagem de instrução de 1949. Acompa-
nhava-nos a noiva de meu filho, agora sem 
dúvida, a sua presença lembrava a dele.

Procurei no horizonte, ao chegar à orla 
marítima na zona sul, na vã esperança de 
ainda ver o NE. Não tive sucesso. Deixei 
minha futura nora na porta do prédio onde 
morou até aquela data, quando regressaria 
à cidade no Vale do Paraíba, onde reside 
com seus pais. Ao se despedir de mim, como 
estava no banco de trás, não pude notar o 
que minha mulher me observou, assim que 
ela saltou: “Ela está chorando”.

Não posso encontrar detalhe mais hu-
mano ou mais bonito para o encerramento 
desta crônica, em que esta reação esteve 
sempre presente, embora contida, onde 
tentei deixar registrada a apoteose final 
da consecução de um ideal que nasceu no 
menino, desenvolveu-se no adolescente e 
concretizou-se no Guarda-Marinha, o posto 
em que nos julgamos no “tope do mundo” 
e, agora que já decorreu tanto tempo que 
passamos à reserva e à reforma, podemos 
concluir, olhando “a vida que nos levou”,  
que: Realmente estávamos. nN

uma belíssima manhã do dia 20 
de junho de 2009, tive a alegria 
de comparecer à partida do NE 
Brasil, ao mesmo tempo, levando 
no peito um misto de orgulho e 
um aperto de uma saudade que, 

sem dúvida irá existir, enquanto  durar a 
viagem de instrução dos Guardas Marinha 
da turma Marques de Leão, na qual meu 
filho caçula ocupa o número 33, na ordem 
de antiguidade. Repete o seu pai, ao chegar 
ao término do curso, situado no primeiro 
terço de sua turma.

celso de mello Franco*

viAJANdo No 
teMPo

Antes de reproduzir esta crônica, permitam-me citar,  
até como introdução, uma observação gozadora  
de um guarda-marinha para com seu colega, meu filho,  
quando de minha visita a bordo do Navio Escola,  
ao chegar a Londres, por eu sempre me trajar como  
se fora um ”filho da terra”. 
“Afonso Celso, seu pai acaba de chegar vestido  
como Sherlock Holmes”. Observação digna da verve  
de um guarda marinha.
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Conto PolÍtICo

e
le trabalhava na cidade. Bombei-
ro-eletricista, era encarregado de 
manutenção de uma grande em-
presa...Nunca faltava ao trabalho. 
Ficha limpa. 35 anos bem vividos, 
moreno, olhos castanhos, alto, forte 

e falante, corte de cabelo rente, chamava a 
atenção das mulheres pelo seu porte e sim-
patia. Nos domingos, adorava uma “pelada”, 
mas, mesmo como goleiro, não fugia de uma 
bola dividida. Mulher e três filhos, o maior 
de 8 anos, o segundo, de 5 e, finalmente,  a 
menina de 2 anos. “Agora chega”, dizia para 
a mulher de 30 anos, morena faceira de 
seios fartos e quadris arredondados, olhos 
verdes, cabelos longos, fala macia, sorriso 
largo e dentes claros, verdadeira obra prima 
da natureza, que a maternidade só ajudou a 
aprimorar. Apesar da labuta do tanque, da 
cozinha, da limpeza da casa e dos cuidados 
com as crianças, ainda sobrava tempo para os 
chamegos com o marido, para as novelas e 
para cuidar das plantas, no pequeno jardim à 
frente da modesta casa de sala e dois quartos, 
da rua de um subúrbio pobre da cidade gran-
de, comprada com financiamento da CAIXA.

Era madrugada quando dois homens e 

um menor invadiram a casa, arrombando a 
porta da cozinha, certos de que, como de ou-
tras vezes, não encontrariam reação armada.

Princípio do mês, julgavam encontrar 
o dinheiro do salário, que, somado com o 
ganho da venda da televisão, do vídeo e do 
aparelho de som, iam dar para beber cerveja 
e comprar mais drogas.

Ela ouviu o barulho, acordou o marido 
e correu rápido para o quarto das crianças. 
Desarmado, ele pegou o porrete de madeira, 
que sempre guardava embaixo da cama para 
qualquer eventualidade e gritou alto, bem 
alto, para assustar os meliantes. Em vão. 
Pareceu até que eles ficaram mais violentos.

Enfrentaram o marido e tentaram, então, 
arrombar a porta do quarto das crianças, 
onde se refugiava sua única riqueza: a mu-
lher e seus três filhos.

O confronto foi inevitável: o porrete, 
ineficaz, e ele caiu varado por três balas 
de um 38 que um dos bandidos disparou: 
um na testa e dois no peito, para garantir o 
serviço bem feito.

Implorando pela vida dos filhos, a mu-
lher foi arrastada para o quarto do casal, 
onde apontou o lugar onde guardava o 

dinheiro e foi brutalmente violentada por 
dois deles, enquanto o terceiro, no outro 
quarto, ameaçando, mantinha as crianças 
sob a mira de um revolver.

Antes de irem embora, apanharam o 
dinheiro, os eletrodomésticos e, sem pressa, 
ainda tiveram tempo de saborear na cozinha, 
uma porção de doce de abóbora com coco e 
queijo de minas, incomodados apenas com 
o choro das crianças e os gritos da mulher, 
no chão do corredor, abraçada ao corpo 
inerte do marido.

Chamada pelos vizinhos, a polícia che-
gou uma hora depois.

No dia seguinte, os jornais publicaram 
a notícia, em letras pequenas, de mais um 
assassinato, em casa de um trabalhador 
chefe de família e, em destaque, o Editorial 

joão baPtista torrents Gomes Pereira*

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref)

desArMAr A 
PoPulAçAo?~

MAis AiNdA? 
AgorA?

do jornal, que mais uma vez, reconhecia a 
ineficácia da aplicação de uma recente lei, 
sancionada pelo Presidente, que proibia, até 
para os cidadãos honestos e trabalhadores, 
a propriedade e a posse, de qualquer tipo 
de arma de fogo, mesmo que devidamente 
registrada na repartição policial, e ainda que 
só para a legítima defesa do seu lar, da sua 
vida e da sua família, ao contrário do que 
permitia a legislação anterior.

Foi por essa nova lei, que não desarmava 
bandidos mas sim suas futuras vítimas, que o 
marido, dias antes, fora obrigado a entregar 
às autoridades policiais o pequeno revólver, 
que, preocupado com os numerosos e cres-
centes assaltos, latrocínios e estupros ocor-
ridos nas vizinhanças, legalmente adquirira 
e, cuidadosamente, escondia na prateleira 

mais alta do armário, fora do alcance das 
mãos das crianças, balas fora do tambor, 
para evitar acidentes.

Foram momentos terríveis, mas felizmen-
te o marido acordou, sobressaltado, suando 
frio e trêmulo, depois daquele macabro 
pesadelo, que continua para ele e para cada 
um de nós, cidadãos de bem, legalmente 
impossibilitados de prover adequadamente 
a nossa segurança e de nossa família, pelo 
nefasto atual Estatuto do Desarmamento. 
Como está, melhor chamá-lo de “Manual de 
como assaltar com segurança”.

Os bandidos agradecem a lentidão da 
sua alteração que está sendo processada no 
Congresso Nacional. n 
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Homenagem prestada 
 durante o 120º almoço da 
Confraria do Bode Verde, 
realizado no Clube Naval, 

em 9 de julho de 2015*

homenagem

P
restamos hoje nossa homenagem 
ao Almirante-de-Esquadra Júlio 
de Sá Bierrenbach, nosso Hidró-
grafo mais graduado, falecido 
aos 98 anos, em 11 de junho, 
dia em que se comemorava os 

150 anos da Batalha Naval do Riachuelo. 
Com toda sua lucidez e disposição, era um 
prazer ouvir dele histórias dos velhos tempos 
da Hidrografia e da política contemporânea 
do Brasil. O Almirante Bierrenbach teve atu-
ação destacada no cenário  político nacional 
entre as décadas de 50 e 80 do século findo.  

Participou por 3 anos de comboios na Segun-
da Guerra Mundial. Licenciado a pedido, foi 
assessor político de Carlos Lacerda e de Jânio 
Quadros, deste na campanha presidencial. 
Ainda como Capitão-de-Corveta, quando 
comandava o Navio hidrográfico Rio Branco, 
empenhado na histórica Campanha do Ama-
pá, participou da memorável Assembleia do 
Clube Militar de agosto de 1954, realizada 
em decorrência do atentado da Rua Tonelero. 
Transcrevemos aqui palavras do Almirante 
Bierrenbach narrando esse episódio: 

“(...)Seguindo-se às reuniões em dias 

anteriores no Clube da Aeronáutica e no 
Clube Naval, houve, na tarde de sábado, 
dia 14, a Assembléia no Clube Militar, pre-
sidida pelo General Canrobert Pereira da 
Costa, tendo a seu lado o Vice-Presidente 
do Clube, General Juarez Távora. O salão 
estava repleto. Encontravam-se presentes 
mais de quarenta oficiais-generais das três 
Forças Armadas. Lembro-me, entre outros, 
do Coronel Lindenberg e dos Majores Jo-
aquim Colares, Helder Henriques, Jarbas 
Passarinho e Antônio Carlos Andrada 
Serpa falando em homenagem a Rubens 

Vaz. Também resolvi falar, relatando o que 
sabia sobre a demora na prisão dos sicá-
rios da Guarda Pessoal do Presidente, sem 
dúvida implicados no atentado, conforme 
provaram nossos colegas da Aeronáuti-
ca, embora o General Caiado de Castro, 
Chefe do Gabinete Militar, pela imprensa, 
afirmasse que o Presidente tinha dado or-
dens ao Chefe da Guarda para prendê-los. 
Assim terminei minhas palavras: ‘Diante 
disso eu me permito fazer uma pergunta ao 
Exmos. Senhores oficiais-generais e meus 
companheiros oficiais superiores das três 
Forças Armadas: é possível que o Exército 
de Caxias, a Marinha de Tamandaré e a 
Aeronáutica de Rubens Vaz cumpram as 
determinações de um homem que não tem 
força moral nem para dirigir sua própria 
Guarda Pessoal? Senhores, a Constituição 
está de pé e existe um Vice-Presidente da 
República eleito pelo povo’(...) a íntegra do 
que eu disse foi publicada no Diário do Con-
gresso (...), na véspera a Tribuna da Imprensa 
já havia publicado a manchete: Café Filho 
também foi eleito pelo povo. Na segunda-feira 
os jornais noticiaram que eu havia sido 
punido com dez dias de prisão rigorosa (...)”

Nosso Almirante, na época Capitão-de-
Fragata, foi um dos revoltosos embarcados 
no Cruzador Tamandaré, em 1955, que 
suspendeu com o Presidente da República 
a bordo para instalar um Governo Provisó-
rio em Santos – episódio conhecido como  
a “Novembrada” – e por isso foi alvo real 
dos canhões do Forte de Copacabana e do 
Forte Duque de Caxias, no Leme. Em 1962, 
quando comandava o Sirius, encaminhou ele 
ao Ministro da Marinha da época, um ofício 
restituindo sua medalha da Ordem do Mérito 
Naval, ao tomar conhecimento de que polí-
ticos que nada jamais fizeram pela Marinha 
seriam condecorados. Entre os agraciados 
com a medalha, Leonel Brizola. Por esse ato, 
o então Capitão-de-Fragata Bierrenbach foi 
indiciado como criminoso em um inquérito 
policial militar e exonerado do comando 
do Sirius. Após a iniciativa dele, cerca 
de 60 almirantes e oficiais superiores 
também devolveram suas medalhas, 
gerando uma crise na Marinha. Justi-
ficava a devolução mencionando que 
“mais a merecem os desocupados dos 
cais que, voluntariamente, encapelam 
nossas espias...”. Em abril de 1964, 
assumiu, sem que tivesse sido nome-
ado pelo Ministro da Marinha, o cargo 
de Capitão dos Portos de São Paulo, em 

*Baseado em texto do Capitão-de-Corveta  
Walid Maia Pinto Silva e Seba, com a colaboração  
do Almirante-de-Esquadra (Ref) Marcos Augusto  
Leal de Azevedo e do Contra-Almirante (Ref)   
Paulo Cezar de Aguiar Adrião

ALmIRANTE 

bierreNbAcH
Santos, onde teve notável atuação, contri-
buindo positivamente para a consolidação 
da Revolução naquela tão sensível área. Foi 
Diretor de Hidrografia e Navegação em 1969 
e 1970, na Ilha Fiscal.  Nos anos 80, como 
Ministro Presidente do Supremo Tribunal Mi-
litar apresentou em todas as oportunidades 
sua contrariedade perante a impunidade, 
acerca do Caso Riocentro, e sua repulsa 
pelas tentativas do Exército de justificar que 
aquele ato não fora um atentado, o que 
pode ser melhor verificado em seu livro: 
RIOCENTRO: QUAIS OS RESPONSÁVEIS PELA 
IMPUNIDADE?.

Em novembro de 1982, após as eleições 
legislativas e para os governos estaduais, 
manifestou-se favorável à eleição direta 
para a presidência da República, em 1984, 
com candidatos civis disputando o pleito; 
e afirmou, também, que o ciclo militar 
havia chegado ao fim. Como Ministro do 

STM repudiou toda forma de tortura e, 
em seus veredictos, perseguiu sempre 
a preservação da integridade da pessoa 
humana. Publicou, também, 1954 – 1964. 
UMA DÉCADA POLÍTICA.

Tinha planejado escrever um livro ou 
artigo cujo título seria: A REVOLUÇÃO QUE 
AJUDEI A FAZER E O GOLPE QUE AJUDEI A 
TERMINAR. Achava ele que o Poder deveria 
ter sido devolvido aos civis em 31 de janeiro 
de 1966, como determinava o Ato Institu-
cional da Revolução de 1964. Infelizmente, 
esse projeto não chegou a ser concretizado. 

O Almirante Bierrenbach continuará 
vivo em nossas memórias. n

 a  
revolução  
que ajudei  
a fazer e  

o golpe que 
ajudei a 
terminar
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orria o ano de 1996, líamos, 
ouvíamos, ou assistíamos, nos 
diversos veículos da mídia, notí-
cias e imagens tendenciosas, que 
em sua maioria defendiam uma 
“caça as bruxas”, isto é, quase 

tudo que ocorria de ruim desde 1985 era 
indevidamente justificado, como sendo em  
consequência de ações e iniciativas tomada 
nos Governos Militares. Ao mesmo tempo 
se constatava a forma atropelada como era 
feita a privatização de setores da economia, 
e a enxurrada de pedidos de indenizações 
de “perseguidos políticos”.

Este articulista, inconformado com o 
que se passava, escreveu um ensaio que 
teve por título “Como Será o Amanhã”, 
publicado na Tribuna da Imprensa, edição 
de 24/6/96 e na Revista do Clube Militar nº 
336 de junho/1997. Transcrevo somente um 
pequeno trecho, contido no seu parágrafo 

“Consequências”: ...Destruição do espírito de 
nacionalidade e patriotismo. Submissão mais 
fácil aos interesses de grupos econômicos 
dominantes, internos e externos... 

E passados quase vinte anos, o que 
podemos constatar?

• É alardeado que o Brasil parece ter sido 
descoberto a partir de 2002 e que tudo de 
bom foi feito a partir de 1985. Pior ainda, 
que não ocorreram desmandos nem ausên-
cia de investimentos essenciais no período 
1986/2014.

• Executivo do Banco do Brasil exercen-
do cargo por indicação política, condenado 
pelo STF foge para a Itália. São aceitos 
candidamente todos os recursos ao seu 
repatriamento, sem um protesto vigoroso da 
nossa diplomacia, perante a justiça italiana.

• Desmandos administrativos e finan-
ceiros estão sendo diariamente mostrados, 
independentemente do nível de governo, ou 
de sua filiação partidária.

• Manifestações têm sido organizadas e 
convocadas, via Redes Sociais, para protestar *Capitão-de-Corveta (Ref-IM) • Economista

antônio tânGari FilHo* contra o estado de coisas, sem lideranças e 
objetivos claramente definidos.

• A indústria nacional está em um dos seus 
piores momentos: vendas em declínio, fábri-
cas fechadas, demitindo ou colocando seus 
empregados em regime parcial de trabalho. 

• Finalizando, mas sem a pretensão de 
ter esgotado esse tema, vemos a volta da 
inflação, o pior inimigo do assalariado, e o 
país numa situação político/econômica “in-
sustentável”, para usar um termo comum na 
imprensa, cumulando com o rebaixamento 
da nota de risco internacional do Brasil, 
enquadrando-o como possível mau pagador.

Voltando ao chamamento do início desse 
artigo, pergunta-se ao atento leitor: será este 
o amanhã que já está chegando? 

Para evitá-lo temos que encarar os proble-
mas de frente.  Especialmente, como é clamor 
geral, a redução do tamanho do Estado, e 
a mudança de métodos, meios e quiçá de 
alguns responsáveis na sua administração. n

cHegou  
o AMANHÃ
cHegou  
o AMANHÃ




