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A Ucrânia é novamente dilapidada pela Rússia. 
A Ucrânia é fraca, ninguém irá socorrê-la.

A Rússia é forte, muito forte. Ninguém no 
mundo irá contra ela.

Não se trata aqui da apologia da força, mas da 
explicitação da desgraça da fraqueza.

A História não possui capítulo para os fracos.
Quem faz uma nação ser forte?
Certamente seu povo, pela garra com que luta 

pelo seu destino.
Mas, quanto a nós. O que nos enfraquece?
A resposta do momento é imediata. Mais do que 

as ilusões ideológicas divisionárias, mais do que 
a inércia das questões sociais, a tragédia que nos 
assola é a corrupção.

A corrupção nacional é a nossa maior vulnerabili-
dade, porque ela contamina todas as outras. Assim, 
além de tragédia moral, além da deterioração social, 
a corrupção é grave problema de defesa nacional, e 
de enfraquecimento do nosso País.

Que a sorte nos sorria para que a corrupção 
possa ser dominada, preservando-se as virtudes da 
democracia.

Não podemos ser fracos, pois ninguém virá por 
nós. Nosso espírito não aceita.

O Brasil não aceita.
Osmar Boavista

Diretor Cultural

O PODER POLÍTICO NASCE DO CANO DO FUZIL
(Mao Tsé-Tung)
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clUBe naval

F 
oi inaugurada na sede do Clube, em 
comemoração ao Movimento Cívico 
Militar de 31 de Março de 1964, uma 
placa comemorativa. Na ocasião, 
o CMG (Ref) João Baptista Torrents 
Gomes Pereira proferiu importante 

palestra, cuja síntese mostramos a seguir: 
“Do alto deste púlpito meio século nos 

contempla e nos desafia a abrir o recôndito 
de nossa memória e o fun-
do de nossa consciência 
cívica para desnudar, sem 
ressalvas ou restrições, 
atos e fatos que emoldu-
ram a já histórica epopeia 
do que veio a ser, por 
todos os seus méritos, a 
inesquecível Assembleia 
Geral do Clube Naval, rea-
lizada neste recinto, em 28 
de março de 1964.”

Prossegue o orador, relembrando os 
principais fatos históricos, ressaltando o 
Manifesto dos Almirantes, cuja repercussão 
consolidou a coesão da Classe Militar.

Finalmente, encerrou com as palavras:
“Muitos se foram e poucos restaram. 

A vitória da Revolução de 31 de março de 
1964, com a promulgação da conciliadora 
Lei da Anistia, pertence a todos os brasileiros, 

mas em especial, a cada um de vocês, 
os que já se foram e os sobreviventes, 
que mais uma vez honraram o jura-
mento de defender nossa Pátria. 

Missão cumprida. Viva a Marinha. 
Viva o Brasil” n 

A única foto 
existente da Assembleia 

de 1964

cinquentenário da inesquecível 

ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA de 28 de 

Março 
de 1964

EvENTOS E
COMEMORAçõES
DO CLUBE NAvAL

INAUGURAçÃO DO SALÃO DO MAR • 
inaugurado no dia 16 de abril, o salão do Mar, na 
sua 22ª edição, exibiu no clube naval, pinturas 
com temas marinhos, de artistas estreantes e ou-
tros experientes, demonstrando um crescimento 
substantivo da já tradicional exposição na cena 
artística do rio de janeiro.

vIAGEM DE vISITA À EMPRESAS 
RELACIONADAS COM A BASE 
DE DEFESA • o departamento cultural, através do 
grupo de interesse em aviação, promoveu, durante 3 
dias do mês de maio, uma concorrida viagem de visita 
de sócios a organizações e empresas do estado de são 
paulo relacionadas à nossa Base industrial de defesa.

Mais uma vez constatou-se com entusiasmo a 
evolução de importantes projetos para a defesa na-
cional, desenvolvidos com tecnologia brasileira. 

o grupo foi recebido no comando de aviação do 
exército, pelo general-de-Brigada achylles furlan 
neto, onde verificou-se a excelente evolução da avia-
ção do exército Brasileiro. teve a alegria de constatar 
que, durante o início de suas atividades, o comando 
recebeu valiosa colaboração da Marinha.

a visita ao centro tecnológico da Marinha, em são 
paulo, foi orientada pelo vice-almirante (rM1-en) car-
los passos Bezerril, que proferiu excepcional palestra 
sobre a evolução do programa, ressaltando o projeto do 
submarino nuclear. em seguida passou a palavra ao 
vice-almirante (rM1) ney zanella dos santos, que ex-
plicou o papel da amazul, empresa pública criada pelo 
governo brasileiro, com a atribuição de apoiar e desen-
volver tecnologias para o programa nuclear Brasileiro e 
o setor nuclear da Marinha do Brasil.

o encerramento se deu com impressionante visita 
à cBc (companhia Brasileira de cartuchos), onde se 
constatou, com a orientação do engenheiro laudemi-
ro Martins filho – vice-presidente de pesquisa e de-
senvolvimento, a competência e penetração daquela 
industria de defesa no mercado internacional.

CURSO GESTÃO DE PROJETOS 
CLUBE NAvAL – FEMAR • a fun-
dação de estudos do Mar (feMar), em 
parceria com o clube naval, encerrou no 
dia 6 de maio, o curso fundamentos de 
gerenciamento de projetos, ministrado 
pela professora Maria lúcia da fonseca 
castello Branco, objetivando a prepara-
ção do oficial de Marinha após sua trans-
ferência à reserva.
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RevolTas HIsTÓRIcas

MArco Antonio GonçAlves BoMpet*

P
ara se tentar compreender as 
movimentações ocorridas na 
sociedade brasileira que resul-
taram na eclosão do levante 
militar de março de 1964, há 
que se conhecer a evolução do 

processo histórico e político vivenciado no 
mundo no século passado, notadamente a 
partir da década de 20, quando o conceito 
de liberalismo vive um evidente declínio 
na Europa, esse centro de predominante 
influência política e cultural sobre a América 
Latina ao longo de séculos. As linhas que 
se seguem tentam apresentar uma visão 
pessoal de análise histórica desse período, 
de modo a resultar em uma compreensão 
mais nítida de um processo frequentemente 
dominado por paixões e interesses políticos 
e ideológicos que em nada contribuem para 

um entendimento mais próximo da verdade 
sobre a História recente de nosso país.   

        
antecedentes

Os ideais do liberalismo, propagados 
pelas revoluções Americana e Francesa sob 
inspiração dos philosophes do Iluminismo, 
experimentaram uma grande difusão durante 
o século XIX e valorizaram os conceitos, entre 
outros, de regimes constitucionais com ou 
sob governos e assembleias representativas 
livremente eleitos, que garantissem o domínio 
da lei; e um conjunto aceito de direitos e liber-
dades dos cidadãos, incluindo as liberdades 
de expressão, publicação e reunião, e os 
direitos à propriedade, segurança e resistência 
à opressão. Em 1914 eram ideias dominantes 
e mesmo as duas últimas autocracias da 
Europa, a Rússia e a Turquia tinham feito 
concessões na direção de um governo consti-
tucional, como nos diz o historiador marxista 
Eric Hobsbawm em seu conhecido livro “Era 

dos Extremos”. Parecia uma marcha inexorável 
para a universalização dessa visão política e  
econômica e nada poderia a ela se contrapor, 
pelo menos nas partes “avançadas” ou “em 
avanço” do mundo.

Contudo, a partir dos primeiros anos 
da década de 20 observa-se uma rápida e 
progressiva perda de prestígio do ideal da 
democracia liberal, possivelmente decorrente 
do crescimento dos movimentos socialistas 
radicais inspirados pelo sucesso, em 1917, da 
revolução bolchevique na Rússia, da esperada 
reação por parte de associações de direita 
radical, tudo desembocando nos tempos 
trágicos da Grande Depressão, que se seguiu 
ao ano de 1929 e produziu um exército de 
milhões de trabalhadores desempregados e 
compreensivelmente desiludidos. Uma ambi-
ência inteiramente desfavorável ao prestígio 
da liberal democracia capitalista, atacada 
até por pensadores europeus como Oswald 
Spengler, que produzia teorias profetizando 

a “grande 
depressão” 

nos eua

a “moda” fascista

final da 
segunda guerra

o declínio e fim da civilização ocidental. 
Assim sendo, entre o final da Grande Guerra  
e o da II Guerra Mundial pudemos observar o 
desaparecimento de vinte e dois regimes de 
democracias liberais européias, sobrevivendo 
integralmente tais instituições tão somente 
na Grã-Bretanha, Irlanda, Suécia e Suíça. Nas 
Américas a lista de estados de regimes efeti-
vamente constitucionais nesse período incluía 
apenas Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, 
Colômbia e Uruguai. Na África, Ásia e Ocea-
nia, Austrália e Nova Zelândia eram os únicos 
países passíveis de serem classificados como 
democracias liberais. Na prática, o expressivo 
declínio da visão de mundo liberal democrata 
resultou na polarização entre os grupos radi-
cais de direita e esquerda, simbolizados pelo 
confronto fascistas versus socialistas.

Curioso observar que essas ideologias 
radicais e aparentemente antagônicas apre-
sentam mais semelhanças do que divergên-
cias. Como nos revela o historiador Toni Judt 
em sua respeitada obra “Pós-Guerra – Uma 
História da Europa desde 1945”: Oswald Mos-
ley  e outros membros do Partido Trabalhista 
Britânico (de esquerda) desiludidos com a 
reação considerada insatisfatória de seu par-
tido diante da Grande Depressão, voltaram-
se para o fascismo. Na Bélgica, o socialista 
Hendrik de Man passou a propor soluções 
claramente autoritárias. Na França vários 
dos jovens líderes mais brilhantes do Partido 
Socialista se afastaram... Muitos deles, e ou-
tros como eles, se tornaram fascistas. Antes 
de 1940, entusiastas de Mussolini na França 
e na Grã-Bretanha invejavam o sucesso do 
líder italiano por ter supostamente superado 
a desvantagem econômica da Itália através 
do planejamento estatal. A possibilidade de 

alguém realizar um “planejamento” em uma 
economia capitalista era considerado, em 
ambos os lados (socialista e fascista), uma 
insensatez. Com o fim da II Guerra Mundial 
o mesmo movimento de cooptação entre 
radicais volta a ocorrer, agora no sentido 
inverso. Líderes comunistas germânicos in-
centivaram o recrutamento de ex-nazistas 
cujos históricos não eram demasiadamente 
comprometedores... Na condição de mem-
bros do partido (comunista), administradores 
locais, informantes e policiais, os ex-nazistas 
se mostraram extremamente bem-adaptados 
às necessidades do Estado comunista.

Afinal, o novo sistema era muito se-
melhante ao antigo, que eles tão bem 

conheciam: os comunistas simplesmente  
assumiram o controle de instituições nazistas, 
tais como frentes de trabalho, e milícias que 
operavam em áreas residenciais, e atribuíram 
novos nomes e novos dirigentes, no dizer 
de Judt. Todas as tiranias, no fundo, muito 
se parecem entre si. Nos anos 30, o fascis-
mo era “a nova onda do futuro”, como se 
dizia, não admirando que algumas notórias 
personalidades da vida nacional brasileira, 
identificadas posteriormente com ideias so-
cialistas, tivessem flertado abertamente com 
os grupos integralistas que representavam o 
fascismo brasileiro. Essa tendência era ape-
nas contestada pelo igualmente autoritário 
socialismo bolchevique. O viés dos fascistas, 
contudo, não era basicamente ideológico, 
mas predominantemente nacionalista.

BREvE REvISÃO 
HISTÓRICA uMa  visão 

pessoal

revoluções americana     e francesa

Importante
Estamos reeditando  

este artigo, de autoria do 
CMG (Ref) Marco Antonio 

Gonçalves Bompet, que foi 
veiculado no nº 369  

– Edição Especial – com 
expressivas incorreções. 

É mandatório,  
em respeito ao leitor e ao 
autor, pela excelência do 

trabalho e sua importância 
histórica, que se faça essa 

republicação.
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Kennedy e      Kcruchev: a guerra fria 

Os elementos constitutivos fundamentais 
eram essencialmente idênticos nos dois sis-
temas autoritários: o planejamento estatal, 
a supressão das liberdades e dos direitos 
individuais, o partido único, a ausência de 
liberdade de imprensa e demais caracte-
rísticas totalitárias. O individualismo e as 
liberdades da democracia liberal eram o 
inimigo comum.

O Brasil, como não poderia ser diferente, 
não esteve imune a essa confrontação e por 
aqui pudemos testemunhar a denominada 
Intentona Comunista, em 1935, e o estabe-
lecimento da ditadura do Estado Novo, de 
corte fascista, em 1937.

a ii guerra Mundial
O Teatro de Operações da Europa foi 

o palco de confrontação dos dois sistemas 
autocráticos. A guerra ali desenvolvida foi 
eminentemente a luta entre o fascismo 
ítalo-germânico e o socialismo bolchevique 
liderado pela União Soviética. Os números 
de divisões de exércitos envolvidas e as per-
das humanas no front oriental evidenciam 
que os demais palcos foram meramente se-
cundários. Mais de 23 milhões de soviéticos 
e sete milhões e meio de alemães mortos, 
muito contrastam como cerca de 450.000 
norte-americanos, basicamente no Teatro do 
Pacífico, e menos de 420.000 britânicos. 

A Grã-Bretanha, uma democracia liberal, 
participou do conflito essencialmente no 

exercício de seu direito de luta pela sobrevi-
vência e os Estados Unidos, a outra democra-
cia liberal, no continente europeu parecem 
ter atuado muito mais em função de conter 
a expansão do Exército Vermelho após o 
desenlace da Batalha de Stalingrado – que, 
no início de 1943, tornou claro quem seria o 
vencedor da guerra européia – e reduzir suas 
consequências a termos aceitáveis. Temia-se 
que, sem a abertura do segundo front, o 
Exército Vermelho viesse a alcançar as praias 
francesas. No final da Guerra, graças às 
ações militares incisivas dos Estados Unidos 
no derradeiro ano do conflito europeu e na 
atuação política nas conferências de guerra, 
a democracia liberal renasceu nas partes 
mais importantes do mundo, inclusive no 
Brasil. Porém estavam  lançadas as sementes 
da futura Guerra Fria, que tornaria global o 
novo enfrentamento, agora essencialmente 
ideológico, confrontando os dois países que 
saíram como campeões do último conflito 
e líderes de sistemas político-econômicos 
antagônicos, e que viria a perdurar por mais 
de quatro décadas. 

a guerra fria
É nesse longo período que se situa o 

episódio histórico em análise, o que faz 
merecer uma reflexão mais aprofundada. É 
a inegável moldura histórica dentro da qual 
vão ocorrer os diversos fatos que deságuam 
no 31 de março de 1964. 

No campo internacional, nos anos que 
se seguiram ao término da Segunda Guerra 
Mundial, os Estados Unidos viveram uma si-
tuação estratégica-militar bastante cômoda, 
decorrente da indisputada superioridade que 
lhes proporcionaram as bombas atômicas 
lançadas sobre as cidades de Hiroshima e 
Nagasaki – fato de propósito muito mais 
político do que de necessidade estritamente 
militar. A propaganda norte-americana pro-
curou, e ainda procura, “dourar a pílula” com 
alegações sobre presumíveis baixas que te-
riam até o final de um conflito convencional 
contra o Japão, mas isso não possui susten-
tação sólida. Essa superioridade tecnológica 
permitiu aos líderes da nação americana do 
pós-guerra não se preocuparem com o imen-
so poderio do Exército Vermelho. Contudo, 
em 1949, a União Soviética detonou seu 
primeiro artefato nuclear, equalizando as for-
ças e provocando uma corrida armamentista 
de resultado imprevisível, embora tornando 
paulatinamente nítido que uma confrontação 
militar direta entre as duas superpotências 
representaria um suicídio coletivo. A deno-
minação de “guerra” para aquele espaço de 
tempo de quatro décadas que se seguiriam 
de enfrentamento ideológico, é inteiramente 
adequada, como nos ensinou Thomas Hob-
bes em seu clássico “Leviatã”: “... a natureza 
da guerra não consiste na luta real, mas 
na conhecida disposição para tal, durante 
todo o tempo em que não há garantia do 

a guerra da coreia

a guerra no vietnã

contrário”. “A Guerra Fria entre EUA e URSS, 
que dominou o cenário internacional na 
segunda metade do breve século XX, foi 
sem dúvida um desses períodos”, reconhece 
Hobsbawm (op. cit.). 

  Há que se ressaltar que as políticas de 
construção de Estados de Bem-Estar Social 
(welfare states), promovidas na Europa Oci-
dental pelos social-democratas, em período 
de ostensiva prosperidade, inviabilizaram, 
na prática, o sucesso de investidas radicais 
socialistas. “No decorrer da década de 1950, 
na Alemanha Ocidental, o índice anual 
médio da produção interna per capita subiu 
6,5%; na Itália, 5,3%; e na França, 3,5%. Na 
década de 1960, o ritmo do crescimento co-
meçou a desacelerar, mas as  economias do 
Oeste Europeu ainda prosperavam em níveis 
historicamente incomuns. No cômputo geral, 
entre 1950 e 1973, o PIB alemão per capita 
mais do que triplicou, em termos reais . Na 
França, o PIB per capita cresceu 150%. A eco-
nomia italiana, tendo partido de um patamar 
inferior, registrou performance ainda mais 
notável” (Judt, op. cit.). Nada similar se ob-
servava no mundo socialista, o que levou à 
conclusão do historiador marxista de que as 

perspectivas do socialismo como alternativa 
para o mundo dependiam de sua capacidade 
para competir com a economia capitalista 
mundial, reformada após a grande depressão 
e a II Guerra Mundial. Ficou patente após 
1960 que o socialismo estava ficando para 
trás a uma taxa acelerada. Já não era mais 
competitivo” (Hobsbawm, op. cit.).  

As camadas populares nas democracias 
liberais européias estavam desfrutando de 
substancial elevação de seus níveis sócio-
econômicos e, nesse ambiente de prosperi-
dade geral, se quedaram pouco receptivas 
às investidas dos grupos da esquerda radical. 
Por outro lado, a invasão da Hungria, em 
1956, por tropas soviéticas funcionou como 

um golpe mortal no glamour e prestígio do 
socialismo entre os intelectuais europeus.  
Esse conjunto de fatos significativos, asso-
ciado à tradição de convívio com governos 
constitucionais, possibilitaram às democra-
cias liberais enfrentar  os grupos insurgentes 
socialistas nos limites da lei, como foram 
os conhecidos casos do Baader-Meinhof 

na Alemanha e da Brigate Rosse e outras 
organizações extremistas na Itália.

Inviabilizada a possibilidade de con-
flito direto entre as potências líderes pelo 
conceito estratégico de “destruição mútua 
assegurada” (mutual assured destruction) e 
garantida a segurança da Europa Ocidental 
pelos Estados Unidos, os palcos de con-
frontação migraram naturalmente para as 
regiões periféricas, como sejam, África, Ásia 
e América Latina. 

No bojo do processo de descolonização 
que se seguiu ao fim da II Guerra Mundial 
ocorreram diversos confrontos marcadamen-
te ideológicos, que redundaram em estados 
declarados marxistas-leninistas, como foram 
os casos de Iêmen, República Democrática 
do Congo, Benim, Angola, Moçambique, 
Somália e Etiópia. Na Ásia, as guerras da 
Coréia e do Vietnã são bem ilustrativas 
da disputa entre os dois sistemas políticos 
antagônicos. 

         
o brasil

Bem distinto do quadro descrito para a 
Europa Ocidental era a realidade da América 
Latina. Subcontinente historicamente distan-
te das práticas da democracia não desen-
volveram suas elites políticas e intelectuais 
a cultura de estado democrático de direito, 
obtenível apenas com a sua prática longa e 
continuada. As razões para isso são variadas, 
mas não serão aqui objeto de abordagem, 
fazendo-se apenas o registro de que a he-
rança cultural lusitana autoritária em muito 
contribuiu para o caso brasileiro. 

Em um tal ambiente político, as déca-
das de desprestígio da democracia liberal
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no início do século XX, teste-
munharam uma realidade ainda 
mais aguda no subcontinente 
latino-americano “sob forma de 
um repúdio cada vez mais forte à 
crença liberal de que a democracia 
era o melhor protetor das liberda-
des individuais e dos interesses 
econômicos de todos”, como as-
sinalado pelo brazilianist Thomas 
E. Skidmore em “Uma História do 
Brasil”. Em um clima de  generali-
zada falta de adesão aos cânones 
do liberalismo prosperavam as 
ideologias baseadas em regimes 
fortes praticantes do dirigismo 
estatal. Naqueles anos a disputa 
entre simpatizantes das ideias 
fascistas e socialistas dominavam 
o panorama político. Porém, faz-se imprescin-
dível que tenhamos em conta que os termos 
fascista – ou integralista, a denominação por 
aqui adotada – e socialista não estavam as-
sociados obrigatoriamente a qualquer cono-
tação de natureza negativa; representavam 
apenas visões políticas não seguidoras dos 
princípios da democracia liberal e baseadas 
em estados fortes. Todas as ações bárbaras e 
mortes que vieram a ocorrer sob a égide de 
estados submetidos a ambos os regimes não 
eram passíveis, naquela ocasião, de previsão. 
Por outro lado, como assinala o historiador 
norte-americano: “Embora apresentasse uma 
óbvia semelhança superficial com o fascismo 
europeu, na verdade a AIB (Ação Integralista 
Brasileira) carecia das características racistas, 
expansionistas e plenamente militaristas do 
fascismo europeu, especialmente do alemão. 
A visão integralista era de um Brasil cristão 
baseado numa sociedade disciplinada com 
pouca tolerância para com a ação revolucio-
nária da esquerda”. Não admira que tenha 
sensibilizado tantas figuras ilustres e bem 
intencionadas e a descontextualização de 
fatos se constitui no crime maior de deso-
nestidade intelectual que se comete contra 
a ciência da História.

o tenentisMo
Surge na década de 20 no país um 

movimento de jovens oficiais do Exército 
que ficou conhecido como Tenentismo, e 
apresentaria desdobramentos nas décadas 
seguintes. Embora Skidmore afirme que as 
ideias tenentistas eram expressas de formas 
variadas e raramente precisas, há que se 
reconhecer que possuíam alguns pontos 

indiscutivelmente claros, como contestação 
ao poder das oligarquias rurais latifundiárias, 
o fim do voto de cabresto do coronelismo, 
a instituição do voto secreto, a reforma da 
educação pública e o combate à corrupção. 
No entendimento do historiador marxista 
Nelson Werneck Sodré “Enquanto as forças 
regionais , estaduais, privadas caracterizam 
a tradição oligárquica, o poder do latifúndio, 
a força do atraso, o sentido conformista, 
limitado, regional, o Tenentismo começa a 
representar a renovação, o impulso burguês, 
a força do avanço, o sentido inconformista 
amplo, nacional. Assinala o divórcio entre o 
poder, dominado pelo latifúndio, e o apare-
lho militar, que se recusa a servi-lo”. Tinham 
também os tenentes a ambição de um proje-
to nacional modernizante, que transformasse 
aquele país agrícola do século XIX em uma 
nação moderna e industrial. Como assinala 
Skidmore “Por trás de tudo estava a percep-
ção generalizada de que o Brasil fracassara 
em sua luta pela modernidade. Eles queriam 
um governo central forte que unificasse o 
país e pusesse fim aos ‘políticos profissionais 
que enriqueciam às expensas públicas’ bem 
como uma legislação progressista com um 
salário mínimo e uma legislação do trabalho 
infantil”.

É indispensável entender que as ações 
dos tenentes estavam assentadas em arrai-
gadas convicções consolidadas ao longo 
de anos, “notadamente a de que não se 
poderia esperar qualquer mudança política 
pelo caminho das urnas em um regime onde 
o processo eleitoral havia sido viciado por 
um sistema de manipulações institucionali-
zadas, as quais começavam na boca da urna, 

onde as ‘mesas eleitorais’ deixavam até os 
mortos votarem, e iam se completar com a 
‘verificação de poderes’, isto é, os poderes 
de ‘verificação’ exercidos pelo Legislativo 
funcionando, no mais das vezes, com des-
carado facciosismo, como ‘justiça’ eleitoral 
e, nesta condição, não hesitando em adaptar 
os resultados das urnas às conveniências 
dos donos do poder. Em face da corrupção 
eleitoral já cristalizada por três décadas de 
fraude, o único recurso possível parecia ser 
a ‘solução de força“, assinalado por João 
Quartim de Moraes em “A Esquerda Militar 
no Brasil“. Essa absoluta descrença nas ins-
tituições da democracia liberal, como vimos 
anteriormente, era inteiramente compreen-
sível naqueles anos, embora esteja sendo 
aqui registrada apenas como constatação 
de fato da realidade.    

Os atos de insurgência armada no âmbi-
to do Tenentismo, como as revoltas de 1922, 
1924 e a marcha da Coluna Prestes-Miguel 
Costa, embora não tivessem conduzido a 
resultados exitosos, serviram para manter 
aceso o facho do inconformismo em relação 
à situação do país e contribuíram para a ocor-
rência da Revolução de 30 – efetivamente o 
primeiro momento de modernização nacio-
nal. O Tenentismo indiscutivelmente apoiou 
aquele movimento e diversos “tenentes” 
vieram a ocupar postos de interventores nos 
estados, como foram exemplos João Alberto 
(Sâo Paulo), Juarez Távora (Ceará), Juracy 
Magalhães (Bahia), entre outros. Contudo, 
as forças que se alinharam para a eclosão 
da Revolução de 30 não suportaram a prova 
do poder e as contradições apresentadas 
na sociedade brasileira iriam se refletir no 

a coluna Prestes

seio do novo poder dirigente. Uma das con-
sequências foi a progressiva anulação do 
Tenentismo. “Os honestos propósitos refor-
mistas dos elementos ligados ao Tenentismo, 
e particularmente daqueles colocados em 
interventorias estaduais, seriam tenazmente 
combatidos. Para alijar esse componente 
incômodo, a burguesia teria de recompor-
se com o latifúndio e de conciliar-se com 
o imperialismo”, registra o historiador em 
seu característico linguajar marxista (Sodré, 
op. cit.). Em 1934 o Tenentismo já estava 
enfraquecido e a decretação da ditadura do 

fundado em 1922, no âmbito das esquerdas, 
se mantiveram neutros e indiferentes aos 
episódios de outubro de 1930, embora o 
próprio Prestes tenha sido convidado por 
Getúlio Vargas para liderar militarmente a 
rebelião. A recusa se deu, conforme se soube 
posteriormente, por ter Prestes ingressado, 
sem conhecimento público, no PCB e se 
encontrasse já sob a direção de Moscou 
(Skidmore, op. cit.).

Contudo, os comunistas brasileiros en-
frentavam as mesmas dificuldades de seus 
companheiros na maioria dos países do  

Estado Novo, por Getúlio Vargas em novem-
bro de 1937, pareceu a pá de cal definitiva 
nos propósitos dos tenentes. Mas, de fato, a 
ditadura getulista não seria a morte daqueles 
ideais, mas apenas seu “adormecimento” por 
algum tempo. 

o estado novo
No âmbito das esquerdas, tanto os rema-

nescentes do anarquismo e do anarco-sindi-
calismo, como o líder tenentista Luiz Carlos 
Prestes e o Partido Comunista Brasileiro (PCB), 

Terceiro Mundo. A doutrina do partido comu-
nista, ao cumprir a estratégia determinada 
pelo Comintern soviético, era voltada total-
mente para os trabalhadores urbanos, a partir 
da premissa de que a consciência da classe 
trabalhadora poderia ser mais bem trabalha-
da entre trabalhadores urbanos, enquanto 
os trabalhadores rurais ofereciam pouco ou 
nenhum potencial revolucionário. Acontece, 
porém, que o Brasil era então basicamente 
uma sociedade agrária e as possibilidades 
de sucesso dessa estratégia eram escassas. A 

industrialização do país veio a se dar a partir 
de 1930, o que provocou expressivos fluxos 
migratórios do campo para as cidades, mas já 
em 1940 a população economicamente ativa 
ainda residia 64% em áreas rurais, conforme 
dados da Organização Internacional do Tra-
balho (OIT) mencionados por Alberto Passos 
Guimarães. Além disso, muitos trabalhadores 
urbanos eram recém chegados das zonas 
rurais e, desse modo, de difícil doutrinação. 
Erros de avaliação como esse, cometidos 
pelos dirigentes soviéticos, viriam a se repetir 
quando da eclosão da Intentona Comunista 

de 1935,  concebida como um golpe militar. 
Pretendia-se implantar, por meio de típica 
quartelada, uma ditadura do proletariado 
sem conhecimento, envolvimento ou parti-
cipação do próprio proletariado. A principal 
consequência dessa iniciativa mal concebida 
foi o fortalecimento de grupos integralistas e 
a perseguição aos comunistas empreendida 
pelo governo de Getúlio Vargas.

A decretação da ditadura do Estado 
Novo, em novembro de 1937, foi mais uma 
evidência da falta de compromisso das

getúlio e o estado novo
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lideranças da sociedade brasileira para com 
os paradigmas das democracias liberais.

o interregno deMocrático
Finda a ditadura getulista em 1945, 

na década de 1950 o país vive um perío-
do de aparente liberalismo democrático, 
porém conturbado por diversas crises de 
intensidades variadas, incluindo o suicídio 
do presidente Getúlio Vargas no auge de 
uma delas, acirrada pela ação criminosa de 
alguns de seus mais próximos auxiliares. O 
suicídio, contudo, pela repercussão popular 
provocada, frustrou qualquer pretensão de 
tomada do poder porventura existente da 
parte de espíritos mais radicais. 

O governo iniciado por Juscelino Ku-
bitschek em 1956 caracterizou-se pelo 
lançamento de um ambicioso programa 
de desenvolvimento econômico, que veio 
a provocar uma contínua crise no balanço 
de pagamentos e o início do processo de 
escalada da inflação.

Do ponto de vista ideológico, a concep-
ção econômica de Juscelino pode ser classi-
ficada como centrista, por envolver intenso 
investimento público como também muitos 
incentivos para investimentos privados. 
Foi indiscutivelmente exitosa em alcançar 
o propósito básico de rápido desenvolvi-
mento e industrialização, mas a um custo 
elevado provocado pela chamada “inflação 
do financiamento” – o financiamento dos 
déficits públicos pela simples impressão de 
dinheiro. Já os déficits no balanço de paga-
mentos somente poderiam ser cobertos com 
empréstimos externos, apenas viáveis após 
um acordo com o Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), acordo esse rejeitado por Ku-
bitschek, que ainda rompeu relações com o 
Fundo. Isso lhe rendeu dividendos políticos, 
mas isolou o Brasil da economia mundial e 
deixou um alto preço a ser pago no futuro 
por financiamentos externos. Ao fim do 
mandato de Kubitschek tornou-se evidente 
que seu modelo de desenvolvimento havia 
se esgotado e o próprio governo admitia, 
de forma implícita, esse fato “adotando uma 
política de ‘adiamento de problemas’; visava 
transferir para a administração seguinte os 
problemas que se acumulavam sem serem 
resolvidos”, como nos informa o escritor 
marxista René Armand Dreifuss em sua 
obra “1964: A Conquista do Estado”. Uma 
autêntica herança maldita. 

As oposições no campo político se radi-
calizavam e as vozes mais moderadas eram 

abafadas no clamor da histeria ideológica 
generalizada. Para se ter uma ideia do grau 
de exacerbação dos espíritos, um intelectual 
respeitável e moderado como o professor Hé-
lio Jaguaribe era rotulado de entreguista pela 
esquerda, enquanto a direita o classificava de 
comuno-nacionalista, como nos conta Skid-
more em sua conhecida obra “Brasil: de Ge-
túlio a Castelo”.  Interessante observar quão 
bizarra e anacrônica soa agora a discussão 
central de então, quando vemos a Presidente 
da República – de passado ligado à extrema 
esquerda radical e revolucionária – ir ao 
Fórum Mundial de Davos, agora em janeiro 
de 2014, justamente tentar convencer a alta 
cúpula do capital internacional a realizar 
investimentos no Brasil. Exatamente a luta 
contra a entrada desse capital estrangeiro era 
a principal bandeira do Partido Comunista, 
dos “nacionalistas” marxistas e das esquer-
das de então. Fina ironia do destino pregada 
nas esquerdas. O futuro parece ter conferido 
razão aos pejorativamente chamados de en-
treguistas, aqueles que defendiam a entrada 
de capitais estrangeiros que contribuíssem 
para o desenvolvimento nacional.      

O ambiente de disputa se acirrava e 
“de cada extremo do espectro ideológico 
extremistas políticos operavam por soluções 
anti-democráticas, compartilhando da crença 
de que cada um estava em condições de 
ganhar mais com o desmoronamento da 
política democrática” (Skidmore, op. cit.). 

A democracia liberal estava órfã então e 
também não possuía nem padrinhos nem 
patronos. No grupo de direita predominava 
a ideia de que não se podia confiar no 
eleitorado brasileiro e, assim, somente com 
uma meticulosa tutela poderia o povo deixar 
de cair nas malhas de políticos demagogos. 
Essa, aliás, uma discussão que remonta aos 
tempos da famosa disputa entre Címon e 
Péricles na Atenas da Grécia Clássica a pro-
pósito da adoção da aristocracia (governo 
dos melhores) ou da democracia (governo 
dos mais numerosos ou do povo) e seus 
respectivos inconvenientes. Esse grupo seria 
apoiado pelos homens de negócios e indus-
triais paulistas, que posteriormente viriam 
a criar o Instituto de Pesquisas e Estudos 
Sociais (IPES).

Na esquerda, os elementos radicais 
tentavam capitalizar qualquer crise política 
a fim de provocar uma abrupta transferên-
cia de poder. Seu propósito era influenciar 
a opinião pública até o ponto em que os 
árbitros estabelecidos do poder fossem 
desacreditados ou vencidos, ainda segundo 
o citado brazilianist. Era a busca da ruptura 
institucional, uma vez que a esquerda ra-
dical demonstrava sérias dúvidas quanto 
à possibilidade de satisfazer seu desejo 
de mudanças radicais dentro da estrutura 
constitucional vigente, e visando isso se 
organizava no Comando Geral de Greve, no 
Pacto Sindical de Unidade de Ação (PUA), 

fidel chega triunfante à cuba

Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), 
dominado pelo PCB, grupos católicos e, no 
campo, nas Ligas Camponesas.  

A essa ambiência política carregada e 
instável veio juntar-se, em 1/1/1959, um 
novo e fundamental complicador e acirrador 
dos ânimos: a tomada do poder em Cuba 
por Fidel Castro e seu grupo marxista revo-
lucionário. Do mesmo modo que na Europa 
dos anos 20 e 30 a chegada ao poder na 
Rússia pelos bolcheviques estimulara as 
ambições revolucionárias de socialistas 
em diversos países, na América Latina os 
grupos radicais de esquerda anteviram con-
cretamente a possibilidade da chegada ao 
poder pela via armada. Se os cubanos, no 

A escola superior de Guerra (esG) e o  
Gen. Golbery do couto e silva

“quintal” dos Estados Unidos, puderam, por 
que não nós? Um questionamento natural 
e óbvio. Deixemos que a voz respeitada do 
historiador Skidmore, com sua visão neutra, 
insuspeita e desapaixonada nos fale. ”Fidel 
Castro, triunfante em Cuba em 1959, estava 
determinado a exportar sua revolução, e o 
Brasil era um dos alvos naturais. O presidente 
John F. Kennedy, eleito em 1960, estava 
igualmente determinado a impedir a ofensi-
va cubana. O resultado foi um entrechoque 
de representantes (cubanos, soviéticos, 
americanos) que tentavam, frequentemente 
com êxito, infiltrar, subornar ou de algum 
outro modo influenciar partidos políticos, 
governos estaduais, oficiais do Exército, 
universidades, associações profissionais, 
igrejas e qualquer outra instituição brasileira 
considerada importante.

A esquerda brasileira havia crescido 
constantemente desde a volta de Getúlio 
em 1951, mas havia se tornado também 
muito mais heterogênea. Um componente 
era o Partido Comunista Brasileiro com sua 
longa experiência em política, tanto aberta 
como clandestina. Mas o Partido Comunista 
trazia ainda marcas da repressão durante o 
Estado Novo e era onerado pela lembrança 
de sua revolta abortada em 1935.  

Igualmente importantes à esquerda 
estavam os muitos e variados “nacionalis-
tas radicais”. Os mais exaltados eram os 
grupos de esquerda filiados à Igreja Cató-
lica Romana, que haviam atraído muitos 
estudantes universitários e pretendiam criar 
consciência política entre as massas mar-
ginais, urbanas e rurais. A linguagem dos 
nacionalistas radicais era marxista e muitos 
de seus membros tinham estreitos vínculos 
passados ou presentes com o partido comu-
nista ortodoxo, mas raramente estavam sob 
controle deste e frequentemente seguiam 
uma estratégia própria”. 

Do lado antagônico a esses grupos es-
querdistas alinhavam-se militares em torno 
de um reduto político-ideológico, a Escola 
Superior de Guerra (ESG), entre eles oficiais 
que iriam desempenhar papéis importantes 
no futuro, como Juarez Távora, Cordeiro 
de Farias, Orlando Geisel, Ernesto Geisel, 
Golbery do Couto e Silva, Aurélio Lyra Ta-
vares, Fernando Belfort Betlem, Ademar de 
Queiroz, entre outros. Ali se discutiam ideias 
para uma efetiva modernização do país com 
vistas ao seu desenvolvimento no âmbito do 
capitalismo. Desse núcleo participavam, com 
maior ou menor intensidade, empresários 
civis também comprometidos com propostas 

modernizadoras, os denominados tecno-
empresários, pessoas mais jovens e atuantes 
que não se encontravam vinculados aos 
antigos interesses agrários de exportação e 
representavam as novas formas de interes-
ses financeiros-industriais multinacionais e 
associados. Esses grupos se organizavam 
em instituições variadas como o Instituto 
Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), As-
sociação Brasileira para o Desenvolvimento 
da Indústria de Base (ABDIB), Conselho 
Nacional das Classes Produtoras (CONCLAP), 
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Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (FIESP), associações comerciais e 
diversos escritórios de consultoria tecno-
empresarial destinados a atender às neces-
sidades dos empreendedores de modernos 
procedimentos de planejamento, perícia téc-
nica e administração eficiente, sendo a mais 
destacada a Sociedade Civil de Planejamento 
e Consultas Técnicas Ltda (CONSULTEC). 
Diversos integrantes dessas organizações 
interagiam diretamente com os militares na 
condição de conferencistas e debatedores na 
ESG. A afinidade era evidente por estarem 
tanto os militares da ESG como os novos 
empresários voltados para o mesmo proje-
to nacional de modernização capitalista e, 
naturalmente, se assemelhavam em suas 
ideias políticas e compartilhavam preocu-
pações comuns em relação à organização e 
movimentação dos elementos da esquerda 
radical. Há que se ressaltar que quase todos 
os militares que integravam esse núcleo ou 
que vieram a ter protagonismo nos anos 
subsequentes eram nascidos no período 
que vai dos últimos anos do século XIX 
ao fim da primeira década do século XX. 
Essas pessoas formaram suas mentes, suas 
visões de mundo e suas concepções políticas 
nos anos 20 e 30, justamente, como vimos 
anteriormente, o período em que o prestígio 
da democracia liberal passava pelo seu nadir. 
Não resta dúvida de que a imensa maioria dos 
seres humanos consolida suas concepções 
gerais sobre a vida, inclusive política, nessa 
fase da juventude e as mantêm até o final de 
seus dias. Somente indivíduos excepcionais 
são capazes de reformular radicalmente 
suas mentes, já na maturidade ou velhice, 
e substituir ideias arraigadas por outras 
diferentes ou até mesmo contrárias. Alguns 
poucos exemplos disso têm sido observados 
recentemente no Brasil basicamente de profis-
sionais do campo da Cultura. Por outro lado, a 
consciência democrática é algo que somente 
se consolida em um povo no decorrer de um 
longo período de sua prática e de testes que 
a História inevitavelmente coloca. Assim, uma 
visão democrática do mundo é muito mais 
fácil de ser encontrada no povo da Inglaterra 
– o berço da democracia moderna – ou dos 
Estados Unidos do que em países sem tradi-
ção de séculos de vivência nesse regime. A 
democracia tem que ser longamente vivida 
e praticada para entranhar-se nas almas dos 
indivíduos que constituem uma sociedade 
humana. Positivamente não era esse o caso 
da América Latina e do Brasil no final da 

década de 50 do século passado.
O palco estava armado e o cenário mon-

tado para a confrontação de duas visões em 
entrechoque. Emoldurados pelo clima tenso 
da Guerra Fria, de um lado os antigos tenen-
tes – agora coronéis e generais – associados 
a empresários modernos e ambicionando a 
construção de um projeto nacional capitalista 
que transformasse profundamente o país e 
o conduzisse à condição de ator de peso no 
cenário mundial. Inequivocamente tinham 
como um dos principais faróis orientadores 
Mustafa Kemal, o Ataturk, e seus Jovens 
Turcos, líder da exitosa revolução moderni-
zadora da Turquia, realizada sob um Estado 
reconhecidamente de governo forte. Aliás, 
lá nos anos 20, os visionários idealistas do 
Tenentismo gostavam de ser conhecidos 
como “jovens turcos”. 

Do outro lado, grupos bolcheviques de 
viés stalinista (aparentemente o hoje famoso 
“discurso secreto” de Nikita Kruschev não foi 
por aqui conhecido ou levado em considera-
ção) ou maoísta empenhados na montagem 
de um modelo socialista de sociedade. Um 
confronto entre uma concepção moder-
nizante autoritária dos “tenentes” e outra 
estatizante  totalitária dos socialistas, quase 
reproduzindo, com as habituais décadas de 
atraso experimentadas pela América Latina, 
o enfrentamento ocorrido nos anos 30 e 40 
na Europa. 

Triste sina da América Latina. n
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militares. A legalidade está conosco e não com o caudilho aliado 
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Editorial do Jornal do Brasil – RJ

1º de abril de 1964

Multidões em júbilo na Praça da Liberdade. Ovacionados 

o governador do estado e chefes militares. O ponto culminante 

das comemorações que ontem fizeram em Belo Horizonte, pela 

vitória do movimento pela paz e pela democracia foi, sem dúvida, 

a concentração popular defronte ao Palácio da Liberdade. Toda 
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da campanha deflagrada em Minas [...], formando uma das maiores 

massas humanas já vistas na cidade.

Estado de Minas – BH 

2 de abril de 1964

Os bravos militares

Salvos da comunização que celeremente se preparava, os bra-

sileiros devem agradecer aos bravos militares que os protegeram 

de seus inimigos [...] Este não foi um movimento partidário. Dele 

participaram todos os setores conscientes da vida política brasileira, 

pois a ninguém escapava o significado das manobras presidenciais.

O Globo – RJ

 2 de abril de 1964

Saber ganhar 

Sabíamos todos que estávamos na lista 

negra dos apátridas – que se eles consumas-

sem os seus planos, seriamos mortos. Sobre 

os democratas brasileiros não pairava a mais 

leve esperança, se vencidos. Uma razzia de 

sangue vermelha como eles, atravessaria 

o Brasil de ponta a ponta, liquidando os 

últimos soldados da democracia, os últimos 

paisanos da liberdade.
David Nasser

O Cruzeiro Extra  

Edição Histórica da Revolução

10 de abril de 1964
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InDÚsTRIa BÉlIca

T
odo produto manufaturado tem 
prazo de validade, findo o qual 
não está mais apropriado para uso 
ou consumo. Procuramos comprá-
los  sempre dentro desse prazo, e 
descartar  aqueles que possuímos 

que o tenham ultrapassado. Quando esse 
produto é um míssil, que custa quase cinco 
milhões de euros, devemos ter um pouco 
mais de cuidado, não só pelo perigo que 
representa o seu mau funcionamento, como 
pelo custo de reposição. Chamamos de re-
certificação ao processo de estender o prazo 
de validade de um produto.

Para uma abordagem profissional desse 
problema é preciso reconhecer que nem 
tudo perece naquele produto ao mesmo 
tempo. Algumas partes têm período de 
vida desigual. E mais ainda, o conceito de 
“morte” do produto é diferente de um ser 
vivo, não acontece instantaneamente e sim 
num processo longo e não determinístico, 
em que o fabricante estima o tempo de 
vida de cada item. Outro passo importante 
é entender que existe um custo, que poderá  
não ser irrelevante para descartar o produto, 
principalmente se ele for tóxico ou agredir 
o meio ambiente.

Se acrescentarmos ao nosso problema 
o fato de estarmos lidando com armamento 
militar, suscetível à obsolescência técnica, 
que podem transformá-lo em produto 
inútil, vemos que a decisão de descartar e 
comprar novo ou recertificar não é trivial.  

Apresentaremos neste artigo, em linhas bem 
gerais e fugindo sempre que possível dos 
aspectos técnicos, como foi implementada 
a decisão da  Marinha Brasileira de re-
certificar os motores foguetes do míssil 
EXOCET MM-40 Blk1.

A primeira novidade dessa im-
plementação foi o “modelo” para ge-
renciamento. Após a decisão tomada pelo 
Almirantado foi criada, na Diretoria de Sis-
temas de Armas da Marinha (DSAM), uma 
Gerência Especial de Mísseis (GEM), subor-
dinada diretamente ao diretor. Procurava-se 
atender assim a uma das regras das “boas 
práticas“ de gerenciamento de projetos que 
trata o “Livro de Conhecimentos” mais co-
nhecido como PMBOK (Project Management  
Book of Knowledge). Para esta Gerência 
foram contratados, via ENGEPRON, oficiais 
da reserva com algum conhecimento do 
assunto e o firme propósito de mantê-la a 
mais enxuta possível.

A outra grande novidade foi a decisão 
do Almirantado de realizar esta recertificação 
no Brasil, com empresas brasileiras, com ou 
sem a ajuda do fabricante estrangeiro. Esta 
decisão fugia da habitual que era contratar 
o serviço ao fabricante original, enviar o 
míssil para sua fábrica no exterior e, após 
alguns anos e milhões de euros, recebê-los 
de volta com um novo carimbo que esti-
pulava seu novo prazo de validade. Como 
qualquer novidade essa decisão tinha seus 
riscos,  e uma das primeiras tarefas da GEM 

foi analisar esses riscos. 
Para podermos entender melhor o que 

levou o Almirantado a tomar essa decisão 
precisamos retroceder um pouco na história 

dos mísseis antinavio lançados por 
plataformas de superfície na 

Esse prazo de dez anos venceria ao final 
da década de 80 e a Marinha brasileira 
pretendia recertificá-los, já que atendiam 
perfeitamente aos requisitos do nosso setor 
operativo e até tinham sido alvo de uma 
avaliação operacional. Nessa ocasião a Mari-
nha, as outras Forças e algumas indústrias já 
haviam adquirido um grande conhecimento 
sobre motores foguetes com propelente 
sólido, o que permitia discutirmos com o 
fabricante que melhor seria se trocássemos 
a BD por um dos novos propelentes que o 
mundo todo estava utilizando, e aos quais se 
dava o nome genérico de “composite”

Para grande surpresa da Marinha e de 
todos os usuários no mundo que haviam 
adquirido esse míssil, o fabricante AEROS-
PATIALE participou que não mais ofereceria 
o serviço de recertificação, e mais ainda, que 
teria decidido não continuar a fabricação do 
míssil. Não restou outra solução para a Mari-
nha do que descartar, não só os mísseis que 
ainda tinha, como também os lançadores e 
sistemas de bordo das duas Fragatas EG.

O novo míssil adotado pela Marinha foi 
o EXOCET MM-40 Blk1, já agora fabricado 
pela MBDA, empresa que assumiu o acervo 
da antiga AEROSPATIALE, junto com outras 
empresas europeias. A Marinha também 
decidiu padronizar este míssil e o instalou 
em todas as fragatas classe Niterói, nas cor-
vetas classe Inhaúma e na Corveta Barroso. 

Ficamos assim com um total de onze sis-
temas de lançamento, necessitando 

Para nós, marinheiros da época “do 
canhão”, fica difícil entender como uma 
empresa estrangeira possa decidir e influir  
tão drasticamente na configuração de nossos 
navios prontos e acabados. Lembramos com 
saudade quando a bateria principal era, por 
exemplo, de seis polegadas. Qualquer muni-
ção de seis polegadas poderia ser disparada, 
não interessando o seu fabricante. Podíamos 
mesmo entender que cada fabricante po-
deria tentar criar calibres, os mais exóticos 
possíveis, mas uma vez definido o calibre do 
tubo alma, todo o resto estava definido.

O mais estranho é que com mísseis 
também poderia ser assim. Os seus diâme-
tros são todos em torno dos 300 mm, as 
informações que recebem para inicialização 
são as mesmas, com formatos diferentes, e o 
posicionamento a bordo bem semelhantes. 
O que mudou foi que cada fabricante encon-
trou a forma de escravizar o seu cliente.

Foi esta constatação que estava no 
âmago da decisão do Almirantado, nós 
só poderíamos nos livrar dessa escravidão 
se conseguíssemos reativar o conceito de 
“munição” também para os mísseis, e nada 
melhor do que começar por aquele que mais 
usávamos e tínhamos necessidade, o verda-
deiro sucessor da “Bateria Principal”.

Assim, junto com o desenvolvimento do 
motor-foguete para substituir aqueles com 
vida útil vencida, decidiu o Almirantado 
começar um projeto para desenvolver um 
míssil que pudesse ser lançado dos sistemas 
instalados nos nossos navios, recriando 

o conceito de “munição” para os mísseis 
antinavio. A primeira etapa desse projeto 
seria o motor.

Para a implementação do projeto segui-
mos os passos do PMBOK definindo uma 
“estrutura de trabalho”, um “cronograma 
macro”, os “recursos disponíveis” e as 
“empresas candidatas”. Com a decisão da 
MBDA, autorizada pelo governo francês, de 
“transferir tecnologia” do motor, foi possível 
discutir com a AVIBRAS um contrato para de-
senvolvimento e fornecimento dos motores. 
No mesmo contrato com a MBDA exigimos 
que ela subcontratasse a empresa MECTRON 
para desenvolvimento e fornecimento das 
“cabeças telemétricas” que substituiriam as 
cabeças de combate nos três disparos de 
homologação do novo motor, e para ajudar 
a GEM no gerenciamento do projeto contra-
tamos a Fundação ATEC, hoje EZUTE.

Os contratos se desenvolveram  dentro 
dos prazos e custos acordados, os desvios do 
planejado foram mínimos e todos corrigidos 
antes dos prazos finais. A atuação da MBDA 
foi exemplar, respondendo às dúvidas com 
franqueza e honestidade e fornecendo todas 
as informações necessárias e suficientes para 
que a AVIBRAS produzisse um novo motor, 
que nada tem há ver com o antigo, pois não 
é sua engenharia reversa, mas cumpre exata-
mente as mesmas funções do anterior.

Hoje, a MB tem nos seus navios e ar-
mazenados no Centro de Mísseis e Armas 
Submarinas misseis EXOCET MM40 Blk1 
com motores produzidos no Brasil e temos 
o conhecimento para produzi-los toda vez 
que se fizer necessário. n

só para preencher os 
lançadores dos navios 
de, no mínimo, 44 mísseis.

Ao comprarmos esses mísseis, 
no final da década de 90, o fabricante certi-
ficou-os para os mesmos 10 anos do motor 
anterior. Portanto, no início dos anos 2000 
estávamos novamente discutindo a sua re-
certificação. Dessa vez recebemos propostas 
para o serviço, mas com um aviso de que 
esta seria a última para este tipo de míssil,  
já que a empresa pretendia descontinuar a 
sua fabricação e introduzir o seu “novo e 
melhor sucessor” o EXOCET MM-40 Blk3 
com alcance de 300 km.

Marinha Brasileira. 
Os primeiros navios que 

vieram com esses mísseis foram 
duas Fragatas classe Niterói configuradas 
como de Emprego Geral (EG). Elas foram 
equipadas com o míssil EXOCET MM-38, 
que na ocasião em que foram escolhidos 
ainda estavam em desenvolvimento pela 
empresa francesa “AEROSPATIALE”. Este 
míssil foi desenvolvido segundo os requisi-
tos da Marinha francesa, o mais importante 
dos quais tinha o alcance de 38 km, daí o 
nome “Mer-Mer 38”. Seu motor foguete 
usava como propelente a “Base-Dupla” (BD) 
que tem como um de seus ítens perecíveis 
a nitrocelulose, componente perigoso e ins-
tável quando começa a se decompor com o 
tempo. Ao vender o seu produto, a AEROS-
PATIALE certificou-se de que o seu tempo de 
vida, considerando algumas premissas de 
armazenamento, seria de dez anos.

*Vice-Almirante (Ref)

recertificação 
dos Motores 
foguetes do 

MÍSSIL EXOCET 
no Brasil

 BASE INDUSTRIAL DE 

DEFESA

ronAlDo FiUZA De cAstro*
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esTRaTÉGIa

E
mbora se possa justificar com base 
em abundantes evidências que o 
problema de defesa permanece 
tão crucial hoje como tem sido 
em toda a história da humanidade, 
essa afirmação será considerada 

como uma premissa para poupar espaço 
nesse artigo para outras considerações.

Ou seja, assume-se que todas as unida-
des políticas no Sistema Internacional estão 

irremediavelmente envolvidas em um jogo 
estratégico cujo prêmio, em última análise, 
é a sobrevivência, cujo instrumento de ação 
é o poder (ou defesa). Ignorar essa realida-
de seria agir com muita ingenuidade. Para 
comprovar, basta citar os recentes eventos 
na Líbia, Síria e Ucrânia.

Si vis pacem para bellum continua hoje 
tão atual como sempre. 

Mas qual o significado do “para bellum” 

nos dias de hoje e, mais ainda, naqueles 
que ainda virão? Afinal, o planejamento da 
defesa visa a um cenário futuro.

Ora, o futuro é sempre algo muito in-
certo e completamente imprevisível para 
os horizontes temporais que se aplicam 
ao planejamento da defesa. No máximo 
podemos identificar tendências que podem 
e devem ser observadas, mas não eliminam 
as incertezas.

Planejar nessas condições não é algo 
trivial. Da mesma forma, tentar explicar tudo 
aquilo que é relevante, e mesmo essencial 
para entender a natureza do problema, e 
possíveis soluções, em um espaço tão limi-
tado como é o disponível para artigos nesta 
revista, seria uma tarefa temerária. Para 
amenizar essa dificuldade o artigo foi divi-
dido em duas partes que serão publicadas 
em edições consecutivas da revista. 

Nesta primeira parte é abordada a nature-
za do problema, um arcabouço teórico essen-
cial para orientar o planejamento e o objeto 
desse planejamento. A segunda parte tratará 
da evolução da guerra, a situação brasileira 
atual, as tendências e fatores que afetam 
o planejamento da defesa, o horizonte e o 
objeto desse planejamento, e um esboço de 
estratégia para resolver o problema proposto. 
Cada parte terá a sua própria conclusão.

a natureza do problema

Poder é a capacidade que tem 
uma unidade política de impor sua 
vontade às demais unidades. Ele se 
expressa pela probabilidade de realizar 
sua própria vontade, independente de 
qualquer outra. Ele é sempre relacional 
entre nações. 

Raimond Aron

Se a preocupação com a defesa pode ser 
considerada como uma constante imutável, 
o mesmo não se pode dizer das condições 
que definem como o problema deve ser 
enfrentado. O Sistema Internacional e ou-
tros fatores relevantes não permaneceram 
estáticos ao longo do tempo. Tudo continua 
em permanente evolução e isso não é ne-
nhuma novidade, como se pode constatar 
observando a experiência histórica. 

Entretanto, mesmo sem identificar o que 
está mudando, e é extremamente relevante 
para efeitos de planejamento (o que faremos 
na segunda parte deste artigo), é preciso 
destacar que cultura, história e geografia são 

determinantes quando se trata de defesa. 
Esses são aspectos muito relevantes que 
não podem ser esquecidos, principalmente 
o primeiro. Cultura é um condicionante da 
maneira como as sociedades enfrentam seus 
problemas.

Assim, para conceber soluções para pro-
blemas de defesa, que são extremamente 
complexos e demandam esforços que podem 
ter que perdurar por décadas, é fundamental 
se possuir um arcabouço mental (um modelo, 
ou visão do mundo) ao mesmo tempo sim-
ples, poderoso e consensual para orientar a 
ação. Do contrário corre-se grande risco de 
atuações erráticas (geradas justamente por 
essa falta de visão consensual) e investir em 
alternativas que não trarão eficácia à defesa, 
e isso, infelizmente, só poderá ser constatado 

“na hora da verdade”, quando não houver 
mais tempo para mudar de rumo.

É conhecida a afirmativa de que as 
Forças Armadas estão sempre muito bem 
preparadas para as guerras passadas. Não 
é fácil sair desse arcabouço mental, mas 
isso é essencial para a sobrevivência nesse 
ambiente dinâmico. 

O primeiro constructo necessário para 
enfrentar o gigantesco desafio de construção 
da defesa é uma definição adequada do que 
seja estratégia.

Embora possa parecer surpreendente, 
para quase todas as gerações de militares 
que se formaram nas Escolas de Altos 
Estudos das Forças Armadas e na Escola 
Superior de Guerra, que as definições  
conhecidas de estratégia possam constituir 

um óbice para o planejamento da defesa, 
procuraremos dar alguns argumentos de que 
isso possa de fato ocorrer.

Para isso usaremos algumas definições de 
estratégia, elaboradas nos últimos 200 anos 
e que são bem conhecidas e muito repetidas 
em argumentações relacionadas à defesa.

Estratégia é o uso de engajamentos 
para alcançar os objetivos da guerra. 

Carl Von Clausewitz

Estratégia é a arte da dialética das 
vontades utilizando a força para resolver o 
conflito entre aquelas. 

André Beaufre

Estratégia é a adaptação prática dos 
meios colocados à disposição dos generais 
para alcançar os objetivos da Guerra.

Von Moltke

Estratégia é a arte de distribuição e 
aplicação de meios militares para alcançar 
os objetivos da política.

Liddell Hart

Estratégia é, em última análise, o uso 
eficaz do poder. 

Gregory D. Foster

Estratégia é um plano geral para uti-
lizar a capacidade existente para coerção 
armada, juntamente com instrumentos 
econômicos, diplomáticos e psicológicos do 
poder, em apoio à política externa com o uso 
de meios abertos, dissimulados e táticos.

Robert Osgood

O que todas essas definições têm em 
comum? 

Em primeiro lugar, elas foram concebidas 
por pensadores que são nacionais de países 
que estiveram no cume do poder durante 
todo esse período.

Em segundo lugar, como se pode ob-
servar nas partes grifadas, elas associam 
estratégia unicamente ao uso ou emprego 
do PODER.

Esse aspecto foi destacado porque essas 
definições representam uma “visão do mun-
do” adequada a esses países, tradicionais de-
tentores de poder. Para eles o poder era um 
dado de realidade. A preocupação implícita 
nas definições é como fazer uso dele.

Para países que não possuem poder 
essa visão do mundo é extremamente

o planejaMento 
da defesa para uM

FUTURO 
INCERTO

eDUArDo siqUeirA Brick* 

Parte 1

Como homem, vivemos no estado civil, sujeitos às leis;  
enquanto povos, cada qual desfruta de sua liberdade natural; 
isso torna a nossa situação pior do que se essas distinções 
fossem desconhecidas. Pois, vivendo simultaneamente  
na ordem social e no estado da natureza, estamos sujeitos  
aos inconvenientes de ambos, sem encontrar segurança  
em nenhum dos dois. 

Jean Jacques Rousseau

 GUERRA 
NAvAL 
  DO FUTURO
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  DO FUTURO
 GUERRA 
NAvAL 
  DO FUTURO
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perigosa porque induz a um relaxamento 
com um dos aspectos mais importantes 
e difíceis da defesa que é justamente a 
“construção e manutenção do poder”.  
Pensar em uso de poder sem possuí-lo é 
um exercício puramente acadêmico e pode 
amortecer a vontade de empreender o enor-
me esforço que é necessário para vencer as 
dificuldades que existem para construir o 
poder em tempos de paz.

Uma definição de estratégia que parece 
ser mais apropriada como visão do mundo 
adequada a países que, como o Brasil, ainda 
não possuem poder efetivo seria a seguinte:

Estratégia é a ciência e a arte de de-
senvolver, sustentar e utilizar o poder de 
uma unidade política ou coligação, a fim 
de se alcançarem objetivos políticos con-
siderados vitais e que suscitam ou podem 
suscitar a oposição e a hostilidade de outra(s) 
unidade(s) política(s).

Essa, portanto, é a definição que utiliza-
remos como arcabouço mental para análise 
dos problemas relacionados ao planejamen-
to da defesa.

Fica bem claro dessa definição que 
estratégia envolve dois processos com ca-
racterísticas bem distintas: 

a) o preparo de uma entidade política 
para atuar com mais assertividade e en-
frentar possíveis choques com outros atores 
no sistema internacional que possam levar, 
eventualmente, a um conflito bélico (apare-
lhamento do poder); e

b) a própria orientação geral para a 
condução das ações necessárias, durante e 
imediatamente antes e depois dos enfren-
tamentos (não exclusivamente bélicos) que 
ocorrerem (emprego do poder).

A consequência imediata da adoção des-
sa definição de estratégia é ver claramente 
que o horizonte de planejamento e o tempo 
de resposta das ações concebidas são muito 
distintos em cada processo. O aparelhamen-
to dos instrumentos do poder é uma tarefa 
de décadas que exige planejamento de 
longo prazo e persistência nas ações. Não é 
tarefa de um ou mesmo poucos governos. 
Tem obrigatoriamente que ser fruto de uma 
política de estado de caráter permanente.

Já no caso de emprego do poder, este é 
muito dependente do contexto e o horizonte 
de planejamento é muito curto: semanas, 
meses, no máximo poucos anos.

As características do planejamen-
to e da gestão do aparelhamento dos  

instrumentos do poder também são muito 
distintas daquelas adequadas a operações 
militares. Os métodos e as instituições 
necessárias a cada uma dessas atividades 
não são intercambiáveis.

Dessa constatação decorre, obviamente, 
que o perfil e as qualificações das pessoas 
envolvidas em cada processo também de-
vem possuir características diferentes. Um 
excelente profissional de operações milita-
res, não será normalmente bom profissional 
de aparelhamento e vice-versa.

Um segundo aspecto desse constructo 
que também é fundamental, é o relacionado 
ao objeto desse planejamento. Evidente-
mente ele deve visar ao aparelhamento dos 
instrumentos do poder.

Mesmo os mais leigos em assuntos de 
defesa não questionam que as Forças Armadas 

(FFAA) são o instrumento por excelência que 
qualquer país dispõe para enfrentar ameaças à 
sua soberania e independência. Não há o que 
discutir com relação a esse entendimento. As 
FFAA são um importante instrumento do poder 
e uma condição necessária para a defesa.

Mas, atenção! Condição necessária não 
implica em suficiência. 

Há muito tempo já não basta dispor 
apenas de FFAA para propiciar defesa, e 
essa situação prevalecerá ainda mais no 
futuro, como se demonstrará na seção 
seguinte e na segunda parte deste arti-
go. Portanto, o planejamento da defesa 
(ou do poder) não pode se limitar ao 
aparelhamento das FFAA. É fundamental 
identificar com clareza quais são os outros 
instrumentos que, junto com as FFAA, 
garantirão a efetividade do poder.

o objeto do planejamento da defesa

A história não registra nenhum polo 
de poder político, econômico e militar que 
tenha se estabelecido com base em tecno-
logias importadas e setores mais dinâmicos 
da economia dominados por empresas 
estrangeiras.

(Frase atribuída a Paulo Villares  
por Waldimir Pirró e Longo).

Se, como afirmado na seção anterior, o 
planejamento da defesa não pode se limitar 
às FFAA, qual deve ser então o objeto do 
aparelhamento do poder?

Dito de outra forma, quais são os instru-
mentos que tornam o poder efetivo e devem, 
portanto, se constituir no principal objeto do 
planejamento da defesa? 

Existem muitos modelos propostos para 
mensurar poder efetivo. Um dos mais recen-
tes e abrangentes foi desenvolvido pela RAND 
Corporation dos EUA, em 2000. Essa meto-
dologia utiliza informações quantitativas e 
qualitativas e considera três grandes áreas de 
avaliação denominadas recursos nacionais, 
desempenho nacional e capacidade militar.

Os recursos nacionais correspondem, a 
grosso modo, ao que se considera no côm-
puto do poder potencial: abrange território, 
população e PIB. Entretanto, também leva 
em consideração tecnologia de uso geral 
(base de conhecimento presente na popula-
ção) e empreendedorismo.

O desempenho nacional procura medir a 
capacidade de transformação do poder po-
tencial em capacidade militar: inclui vontade 
política, capacidade de definir objetivos e 

planejar ações de longo prazo para alcançá-
los, entre outras.

Mas o que constitui capacidade militar, 
segundo essa metodologia da RAND?

A capacidade militar depende de dois 
aspectos: recursos estratégicos e capacidade 
de conversão desses recursos em proficiên-
cia de combate.

Três componentes distintos compõem os 
recursos estratégicos:

a) Orçamentos de defesa;
b) Instalações, efetivos militares (quanti-

dade e qualidade), meios de combate e de 
apoio logístico (ou seja, as FFAA);

c) Instituições de pesquisa e desenvol-
vimento (P&D) e teste e avaliação (T&A) de 
combate, e a base industrial de defesa.

Portanto, como se pode verificar, 
a capacidade militar apoia-se em dois 
instrumentos fundamentais e igualmente 
importantes: as Forças Armadas (FFAA) e 
o complexo industrial, científico e tecno-
lógico, capaz de suprir as FFAA com os 
meios de que necessitam para cumprir 
sua missão constitucional. 

Assim, atualmente não é suficiente 
dispor de FFAA para se possuir uma defesa 
efetiva. Tão importante quanto as FFAA é 
a Logística de Defesa, que se refere ao pro-
vimento de meios para compor as Forças 
Armadas e sustentar suas operações em 
quaisquer situações em que elas tenham 
que ser empregadas. Essa função engloba 
praticamente tudo o que não se refere à 
estratégia e tática (o combate propriamen-
te dito). O instrumento da Logística de 
Defesa é a Base Logística de Defesa.

Base Logística de Defesa (BLD) é o agrega-
do de capacitações, tecnológicas, materiais 
e humanas, necessárias para desenvolver 
e sustentar a expressão militar do poder, 
mas também profundamente envolvidas no 
desenvolvimento da capacidade e competiti-
vidade industrial do país como um todo.

A BLD inclui todas as instituições do país 
envolvidas com atividades de aparelhamento 
de meios de defesa e mobilização de ativos e 
recursos, de qualquer natureza, disponíveis 
no país, para fins de defesa.

Há de se chamar atenção para nove com-
ponentes da BLD, que apresentam aspectos 
distintos, mas que interagem com grande 
intensidade:

a) a infraestrutura industrial da defesa: 
empresas e organizações envolvidas no 
desenvolvimento e fabricação de produtos 
de defesa;
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b) a infraestrutura científico-tecnológica 
da defesa: universidades, centros de pes-
quisa e empresas envolvidos na criação de 
conhecimentos científicos e tecnologias com 
aplicação em produtos de defesa;

c) a infraestrutura de inteligência tecno-
lógica da defesa: instituições e pessoas en-
volvidas na coleta e análise de informações 
existentes no exterior sobre conhecimentos 
científicos e inovações tecnológicas com 
aplicação no desenvolvimento de produtos 
de defesa e em prospecção tecnológica com 
impacto em defesa;

d) a infraestrutura de financiamento da 
defesa: instituições e recursos financeiros 
dedicados ao financiamento de pesquisa 
científica e tecnológica e ao desenvolvimen-
to de produtos com aplicação em defesa e 
ao financiamento de vendas externas de 
produtos de defesa;

e) a infraestrutura de mobilização para 
a defesa: voltada para o planejamento da 
mobilização de recursos nacionais de uso 
civil, mobilizáveis para fins de defesa;

f) a infraestrutura de apoio logístico: desti-
nada a garantir o aprestamento dos meios de 
defesa durante todo o seu ciclo de vida útil;

g) a infraestrutura de comercialização de 
produtos de defesa: que tem como finalidade 
promover e apoiar as exportações desses 
produtos para finalidades econômicas e 
políticas.

h) a infraestrutura de gestão da aqui-
sição, inovação e desenvolvimento de 
sistemas e produtos de defesa e da própria 
sustentação da BLD; e

i) o arcabouço regulatório e legal da 
BLD: que ordena a BLD e dá ao Estado a 
possibilidade de empreender ações para a 
sua sustentação e desenvolvimento.

Os conceitos de Logística de Defesa e 
Base Logística de Defesa, juntamente com a 
definição de estratégia acima, são os princi-
pais componentes do constructo teórico, ou 
arcabouço mental, que é fundamental para 
orientar o planejamento da defesa. 

conclusões

Estratégia é a ciência e a arte de desen-
volver, sustentar e utilizar o poder de uma 
unidade política ou coligação, a fim de se 
alcançarem objetivos políticos considera-
dos vitais e que suscitam ou podem sus-
citar a oposição e a hostilidade de outra(s) 
unidade(s) política(s) 

(Eduardo Siqueira Brick).

Como a cultura e suas “visões do mun-
do” são fundamentais quando se trata de 
resolver problemas muito complexos e 
abrangentes, como é o caso da defesa, é 
essencial que exista uma concepção teórica 
que dê suporte à ação. 

Este artigo procurou, em primeiro lugar, 
descrever um arcabouço teórico capaz de 
servir de referência para o planejamento e 
o desenvolvimento de ações destinadas a 
desenvolver e sustentar o poder nacional 
em bases sólidas e permanentes, de modo 
que o Brasil tenha possibilidade de interagir 
no Sistema Internacional em condições mais 
favoráveis do que as atuais e, também, mais 
compatíveis com o seu porte, suas aspirações 
de inserção nesse sistema e suas necessida-
des de defesa.

É importante sublinhar que, quando se 
trata de defesa (poder), não se pode falar em 
termos absolutos, pois, por definição, poder é 
relativo entre as nações. O patamar de poder 
que o país necessita é aquele capaz de dissu-
adir ameaças com grande capacidade militar 
e tecnológica. Nada menos do que isso!

O primeiro ponto do arcabouço teórico 
é o entendimento do significado do termo 
estratégia para países que ainda não al-
cançaram um poder equivalente aos dos 
principais atores no Sistema Internacional. 
Foi sugerida a definição para estratégia no 
caput dessa seção.

A consequência imediata dessa definição 
é a constatação de que existem dois proces-
sos com características muito distintas em 
termos de horizonte temporal, atividades e 
instituições envolvidas e perfil e qualificação 
dos recursos humanos responsáveis pelo 
planejamento e execução das ações: apare-
lhamento e emprego do poder.

O aparelhamento do poder é uma tarefa 
que demanda décadas de ações planejadas 
e perseguidas com tenacidade e persistência. 
Não é tarefa de um ou mesmo poucos gover-
nos. Tem obrigatoriamente que ser fruto de 
uma política de estado e ser conduzido por 
uma instituição de caráter permanente e que 
tenha esse objetivo como missão.

O segundo ponto destacado é que, 
na era pós-industrial, é impossível possuir 
defesa efetiva sem que se tenham três com-
ponentes básicos (os recursos estratégicos): 
Forças Armadas bem aparelhadas, uma Base 
Logística de Defesa (BLD) capaz de inovar e 
suprir as FFAA com meios equivalentes aos 
das possíveis ameaças e Orçamentos de 
Defesa adequados a esses fins.

Em longo prazo não haverá possibilidade 
de defesa sem que o país tenha capacidade 
industrial e de inovação capaz de prover 
suas FFAA com meios equivalentes, ou mais 
eficazes, do que os melhores existentes no 
mundo. Serão meios que ainda nem descon-
fiamos que possam existir.

A BLD possui pelo menos nove compo-
nentes que são essenciais e interagem inten-
samente. Não é possível tratar isoladamente 
qualquer um desses componentes, o que 
sugere que exista apenas um único “dono 
institucional” para a BLD. 

A construção dos instrumentos de po-
der compatíveis com a grandeza do Brasil 
exigirá muita competência e determinação. 
Inevitavelmente velhas instituições terão 
que ser modificadas e/ou novas criadas e 
conceitos e certezas arraigadas terão que 
ser mudados. 

Essas constatações sugerem que a ges-
tão da Logística de Defesa, que envolve ino-
vação e aquisição para defesa e sustentação 
da própria BLD, deva ser feita por instituição 
permanente que tenha essa missão especí-
fica e conte com recursos humanos com o 
perfil e qualificação adequada ao desenvol-
vimento das atividades necessárias. 

O conceito da Base Logística de Defesa, 
que coloca esse instrumento de defesa em 
pé de igualdade com as próprias Forças Ar-
madas, juntamente com a definição acima de 
estratégia, constituem o arcabouço teórico, ou 
“visão do mundo”, sugeridos para embasar o 
planejamento da defesa para o Brasil. 

Se aceitos, não há dúvida que ensejarão 
muitas modificações na forma como o Esta-
do brasileiro gerencia a sua defesa.

O ponto de partida para essa longa 
caminhada é uma clara percepção do 
que realmente importa e uma visão do 
mundo que garanta que os avanços não 
serão seguidos de retrocessos em uma 
atuação errática. n
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MaRInHa Do BRasIl

ESCOLA NAvAL 
DE GUERRA, 
1914:  criação 

inovadora 
da Marinha do Brasil

FrAncisco eDUArDo Alves De AlMeiDA*

Logo após a Revolta dos 
Marinheiros, em 1910, o Ministro 
da Marinha do Presidente Hermes  
da Fonseca, o Almirante Joaquim 
Marques Baptista de Leão, resolveu 
criar um curso superior para  
oficiais no posto de capitão-tenente,  
com o propósito de “elevar  
o nível cultural de determinado  
número de oficiais da Armada”,  
de modo a prepará-los melhor na 
“arte” do grande comando. 

Prédio da 
Rua Dom Manuel 15, 

no Centro do Rio de Janeiro,
onde foi criada a Escola Naval 

de Guerra, hoje a Diretoria 
do Patrimônio Histórico e 

Documentação 
da Marinha
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A
s principais razões que levaram 
Marques de Leão a propor a 
criação dese curso foram a 
compra da nova esquadra de 
1906, com meios mais sofis-
ticados, dos quais se incluíam 

dois encouraçados poderosos da classe 
Dreadnought, o Minas Gerais e o São Paulo, 
que demandaram uma melhor preparação 
profissional de seus condutores  e a sempre 
discutida Guerra Russo-Japonesa de 1905 
que trouxe inovações técnicas e táticas 
expressivas para a época. 

Essa ideia não era nova. O Almirante 
Júlio de Noronha, quando Ministro da 
Marinha em 1903, já defendera a criação 
de um curso que, depois do ensino prático 
aos jovens guardas-marinha, ministrado 
na Escola Naval, visaria ao preparo desses 
oficiais nos postos mais elevados, convindo 
criar uma “Escola Superior de Marinha, fun-
cionando em uma divisão ou esquadra, onde 
os primeiros tenentes estudem os problemas 
de tática e estratégia, a defesa das costas, 
a administração naval etc. E, portanto, se 
habilitem a comandar, tirando o máximo ren-
dimento dos navios confiados à sua direção”, 
segundo suas próprias palavras.     

Esse curso, proposto por Marques de 
Leão, em princípio ficaria ligado à Escola 
Naval e contaria, por proposta do Estado-
Maior da Armada, com vinte capitães-
tenentes. As principais disciplinas a serem 
ministradas durante o curso seriam Direito 
Marítimo Internacional, Legislação Naval e 
Convenções Marítimas, Tática e Estratégia 

O Encouraçado 
São Paulo (esquerda) 
e o Minas Gerais, 
ambos da classe 
Dreadnought

Marquês de Leão

Naval, Serviços de Estado-Maior, Defesa 
da Costa e Higiene Naval. No entanto, em 
razão das dificuldades orçamentárias, a 
iniciativa de se criar tal Curso Superior foi 
abandonada.

Com a ascensão do Almirante Alexan-
drino Faria de Alencar na pasta da Marinha, 
ainda durante o governo Hermes da Fonseca, 
a ideia, por fim, transformou-se em ação, 

com a criação da Escola Naval de Guerra, 
em 25 de fevereiro de 1914, que deveria 
ser localizada no 3º andar do Edifício do 
Almirantado, na Rua Dom Manuel 15, onde 
hoje se encontra a Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Documentação da Marinha.

O que desejava o Almirante Alexandrino 
com a criação dessa Escola era, além de 
preparar os oficiais na arte de comando, 
orientar o pensamento desses oficiais para 
o estudo dos grandes problemas navais, 
de modo a estabelecer uma unidade de 
pensamento comum, que resultasse na 
formação de uma doutrina de combate para 
a Marinha, e promover a disseminação de  

“ideias profissionais da oficialidade moder-
na” para tornar a sua “colaboração indis-
pensável junto às autoridades de maiores 
responsabilidades na Armada”. 

A proposta de ensino abrangia treze 
disciplinas, com um ano letivo iniciando-
se em abril e o final previsto para no-
vembro, com um total de sete meses de 
aulas, ministradas entre 11:00h e 16:00h, 
diariamente. O corpo docente inicial foi 
composto de quatorze professores/instru-
tores, alguns provenientes da Escola Naval, 
outros aprovados em concurso público e 
alguns designados por portaria ministerial. 
Faziam parte desse corpo docente, quatro 
CMG, quatro CF, dois CC, um CT, um capi-
tão do Exército, um major atuando como 
oficial honorário da Armada, e um oficial 
da Marinha norte-americana. 

Resolveu-se então chamar esse curso 
de “Curso Geral”, com as seguintes disci-
plinas: Organização e Administração da 
Marinha e Sua Comparação Com as Princi-
pais Marinhas Estrangeiras; Política Naval 
do Brasil e Constituição das Esquadras; 
Serviços de Estado-Maior e Preparo do Navio 
para o Combate; Geografia e História Militar 
Marítima; Oceanografia e Meteorologia; Hi-
giene Naval; Direito Internacional Marítimo; 
Direito Penal Militar; Ataque e Defesa de 
Portos e Costas, com duas matérias distin-
tas, Eletrotécnica e Sinais, e Esclarecimento 
e Arquitetura Naval.

Almirante Júlio de Noronha

Almirante Alexandrino Alencar
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Marechal 
Hermes da 
Fonseca

Pode-se perceber a diversidade e 
abrangência de assuntos que compunham 
o primeiro curso de 1914, com disciplinas 
que abarcavam desde o nível técnico, 
como Eletrotécnica e Sinais e Oceanogra-
fia e Meteorologia, até o nível político, 
como Política Naval do Brasil. Em algu-
mas disciplinas inexistiam professores ou 
instrutores qualificados. Assim, o governo 
brasileiro entrou em negociações com o 
dos Estados Unidos, para a vinda de um 
oficial de sua Marinha que pudesse con-
duzir a disciplina Serviço de Estado-Maior 
e Preparo do Navio para o Combate. 

O governo norte-americano então, de-
signou o Capitão-de-Fragata Philip Williams, 
que se apresentou na Escola ainda em 1914 
e correspondeu plenamente às expectati-
vas como instrutor da disciplina apontada, 
destacando-se também como um eficiente 
orientador da matéria Jogos de Guerra, a 
primeira conduzida na Marinha. 

O primeiro diretor da Escola Naval de 
Guerra foi o Contra-Almirante Antonio Cou-
tinho Gomes Pereira, nomeado em março 
de 1914, sendo o primeiro vice-diretor o 
Capitão-de-Fragata Gentil Augusto de Paiva 
Meira nomeado em junho. Em maio daque-
le ano, foram escolhidos e matriculados na 
primeira turma do “Curso Geral”, um CMG, 
três CC e sete CT, isto é, onze oficiais, após 
julgamento dos documentos apresentados 
por esses oficiais alunos por uma comis-
são do Almirantado, do qual fazia parte o 
diretor. Foi dada preferência a matrícula 
de oficiais que realizaram o curso de uma 
das Escolas Profissionais e tivessem embar-
que completo. Era proibida a repetição de 
qualquer ano escolar. Por isso presume-se 
que existissem mais candidatos indicados 
do que vagas, daí a composição de uma 
comissão de seleção.

A avaliação do desempenho dos alunos 
deveria ser diferenciada. Os oficiais mais 
modernos nos postos de CT a CF deve-
riam se submeter, ao final do ano letivo, 
a exames sobre duas disciplinas e duas 
conferências, à sua escolha e, se aprova-
dos, receberiam diplomas. Por outro lado, 
os CMG estavam dispensados de prestar 
exames, devendo, porém, escrever uma 
memória sobre qualquer assunto minis-
trado na escola e sujeitar essa memória 
à aprovação de uma banca examinadora, 
que poderia submeter o oficial em questão 
a uma inquirição oral sobre qualquer ponto 
que se referisse à memória escrita. 

11 de junho de 1914, dois meses antes da 
deflagração da Grande Guerra.

Nesse dia de inauguração, o Presidente 
da República foi recebido pelo Ministro 
Alexandrino, pelo Chefe do Estado-Maior 
da Armada, Vice-Almirante Gustavo Antonio 
Garnier, pelos membros do Almirantado, 
pelo diretor, Contra-Almirante Gomes 
Pereira, por oficiais da Casa Militar da 
Presidência, oficiais do Exército e Marinha 
e civís convidados. A primeira turma, com 
onze oficiais, já se encontrava no auditório 
aguardando as autoridades. 

A sessão solene de inauguração foi 
aberta pelo Ministro da Marinha, que pas-
sou a palavra ao Almirante Gomes Pereira. 
Este, iniciou sua alocução recordando que 
a data escolhida para a inauguração da 
Escola fora o dia 11 de junho, efeméride 
significativa, pois indicava o fato de nossa 
história naval em que o ato de comandar 
fora exercido com maior brilho, por isso a 
escolha daquele dia para aquela solenida-
de, uma vez que a Escola Naval de Guerra 
era “a escola do comando”. Discorreu então 
sobre os propósitos do novo estabelecimen-
to de ensino, recordando os métodos de 
comando de Nelson e Napoleão, e terminou 
agradecendo a presença do Presidente da 
República e demais autoridades. 

Em seguida, a palavra foi passada ao 
Presidente Hermes da Fonseca, que pro-
nunciou alguns votos de congratulação 
aos presentes, desejando “a grandeza 
não só da Escola como da Armada, para o 
bem da nossa Pátria”, segundo suas pró-
prias palavras. Houve então uma salva de 
palmas e todas as autoridades assinaram 
a ata de inauguração. Logo em seguida, 
o Marechal Hermes da Fonseca, acompa-
nhado do Ministro da Marinha, se retirou 
da Escola indo para o Palácio do Catete, 
onde continuou a prestigiar as festividades 
pelo transcurso da data magna da Batalha 
Naval do Riachuelo.

Dentre as primeiras conferências rea-
lizadas por oficiais estrangeiros no curso 
de 1914, uma se destacou pelo seu ine-
ditismo. Ela recebeu o título de “A Prática 
dos Submarinos na Guerra” e foi proferida 
pelo Capitão-de-Fragata Hubert, da Armada 
Francesa. Deve ser lembrado que a Marinha 
do Brasil acabara de receber três submersí-
veis da Itália, em 1912, e acabaria criando 
a Flotilha de Submarinos nucleada nesses 
novos meios, em 1914. 

Para o segundo curso, iniciado em 

1915, composto por um CC e 7 CTs, foram 
introduzidos assuntos instigantes e inova-
dores como a eficiência e eficácia da guerra 
do corso, o bloqueio naval, o uso tático e 
estratégico da minagem e a utilização do 
aeroplano na guerra naval. Uma grande 
novidade no Brasil, por meio de conferências 
conduzidas pelo CF Domingos Marques de 
Azevedo, e operações combinadas Marinha e 
Exército, ministradas pelo Major do Exército 
Manoel Liberato Bittencourt. 

Outra importante alteração foi a divi-
são do curso em duas partes. A primeira, 
chamada de Curso de Guerra, composto de 
disciplinas ligadas à parte militar marítima, 
como Estratégia, Tática, Jogos de Guerra, 
História Marítima, Direito Internacional 
Marítimo, Organização Naval e Serviços de 
Estado-Maior, e Operações Navais. A segun-
da parte, chamada de Curso Complementar, 
compreendia outras disciplinas, como Direito 
Penal Militar, Tática Terrestre, Fortificações do 
Litoral e Higiene Naval.

Os exames para a aprovação passaram 
a ser obrigatórios para as disciplinas do 
Curso de Guerra e facultativos para o Curso 
Complementar, congregando os primeiros 
por grupos de duas disciplinas, por exemplo, 
a Estratégia e as Operações Navais. 

Em decorrência do aprendizado inicial 
com a condução do Curso, o instrutor da 
Marinha norte-americana, Comandante 
Williams, propôs uma série de alterações 
na condução das disciplinas, que foram 
levadas em consideração pela direção 
da Escola nos cursos posteriores. Foram 
acrescentados outros assuntos ainda não 
debatidos na Escola Naval de Guerra, tais 
como a Logística e Caráter Militar. Disse 
o Comandante Williams, que a principal 
falha do sistema conduzido na Escola, era 
que o trabalho recaía mais nos professo-
res e instrutores do que realmente nos 
oficiais-alunos. O correto seria, segundo 
ele, que os alunos, embora orientados 
por instrutores, procurassem a forma 
mais eficiente e eficaz de resolver as 
questões e problemas apresentados, a 
fim de exercerem a iniciativa intelectual 
e tomar decisões, e não somente assistir 
passivamente as preleções e conferências 
ministradas por professores. 

Essa pequena rememoração de alguns 
fatos que marcaram os primeiros anos de 
criação da Escola de Guerra possibilita 
vislumbrar o caminho percorrido por esta 
Escola até o ano em que completa seu  

centenário. Os currículos aperfeiçoaram-
se, seus recursos de ensino sofisticaram-
se, mas seu espírito vibrante e enfocado 
na missão, permanece.

De uma simples divisão de ensino criou-
se um departamento com quatro áreas de 
estudos, cada uma lidando com um campo 
específico da guerra naval, a saber: Opera-
ções Navais, Logística e Mobilização, Política 
e Estratégia e Operações de Fuzileiros Navais. 
De apenas um Curso Geral com onze alunos, 
criaram-se quatro cursos distintos: o de 
Política e Estratégia Marítimas, o de Estado-
Maior para Oficiais Superiores, o Superior e o 
de Estado-Maior para Oficiais Intermediários, 
congregando mais de mil alunos nas duas 
modalidades, presencial e à distância.

Como que seguindo os passos inovado-
res de seus fundadores, criou-se um centro 
de jogos de guerra, com recursos instrucio-
nais computacionais sofisticados, congre-
gando professores e instrutores dedicados 
a arte e ciência da simulação de jogos de 
guerra e de crise. Foi criado, também, um 
laboratório de Simulações e Cenários em 
apoio ao ensino e a pesquisa composto de 
pesquisadores militares e civís, que desen-
volvem estudos inovadores em diversos 
grupos, abarcando desde a História Naval e 
Estratégia até a utilização de cenarização e 
prospectiva para a resolução de problemas 
militares e, por fim, criou-se um programa 
de pós-graduação em Estudos Marítimos, 
no nível de mestrado, reconhecido pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Ensino Superior do Ministério da 
Educação (CAPES), para civis e militares, 
aproximando a pesquisa do ensino e auxi-
liando o fomento à mentalidade marítima 
na sociedade brasileira. 

Enfim, essa é a Escola de Guerra Naval 
do ano 2014. Uma continuação da Escola 
Naval de Guerra, que foi imaginada por Júlio 
de Noronha e Marques de Leão, e fundada 
por Alexandrino de Alencar, em 1914. Uma 
criação inovadora da Marinha do Brasil. 

Que muitos anos ainda venham pela 
frente! n

O curso se destinava aos oficiais de 
diversos postos, desde os CTs mais antigos 
até os CMGs, nas vésperas de promoção 
a contra-almirante, preparando-se assim, 
nas mesmas aulas, o futuro comandante 
de destróier e o futuro chefe de estado-
maior, o que demonstrava uma diferença 
marcante de antiguidades, experiências 
e conhecimento, o que não foi de todo 
salutar. Essa discrepância seria sanada 
somente em 1919, pelo Almirante Felinto 
Perry, que, como diretor da Escola Naval 
de Guerra, resolveu dividir o curso em 
duas partes distintas, estabelecendo um 
curso para oficiais mais modernos e outro 
para oficiais mais antigos. Como propósito 
básico, o Almirante Felinto Perry deter-
minou que os CTs e CCs cursassem, para 

atender aos serviços de Estado-Maior e 
para o comando de unidades de combate, 
e os CFs e CMGs cursassem, para atender 
às funções de comando de alto nível. Esse 
foi o embrião dos futuros Cursos Superior 
de Guerra Naval e, posteriormente, o de 
Política e Estratégia Marítimas. 

O Almirante Alexandrino desejava inau-
gurar a Escola Naval de Guerra com grande 
destaque. Assim, convidou o Presidente da 
República, Hermes da Fonseca, que aceitou 
de muito bom grado o convite. Inicialmente, 
pensou-se na data de 3 de maio de 1914, 
no entanto o ministro resolveu aproveitar 
as grandes festividades que ocorreriam 
no dia 11 de junho, em razão da Batalha 
Naval do Riachuelo, e dessa maneira a data 
da inauguração da Escola ocorreu no dia  
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escolas MIlITaRes

as origens

A
pós o fim da Segunda Grande 
Guerra, e já em meio à chamada 
Guerra Fria, um novo cenário 
se coloca ao mundo. É neste 
contexto que um grupo de mi-
litares ilustres tendo à frente o 

General Oswaldo Cordeiro de Farias lança 
as bases, para se estabelecer a implantação, 
no Brasil, de uma instituição de altos estudos 
direcionada para o binômio Segurança e 
Desenvolvimento, nos moldes do National 
War College. Assim, em 20 de agosto de 
1949, é criada a Escola Superior de Guerra 
(ESG), com sede na cidade do Rio de Janeiro, 
então capital da República.

Para atender a essa finalidade, a ESG 
foi constituída como um instituto de altos 
estudos, diretamente subordinado ao Chefe 
do Estado-Maior das Forças Armadas, tendo 
por destinação explícita “desenvolver e con-
solidar os conhecimentos necessários para 
o exercício das funções de direção e para o 
planejamento da segurança nacional.”

A Escola foi organizada, então, como 
centro permanente de estudos e pesquisas 
tendo também a responsabilidade de minis-
trar cursos instituídos pelo poder executivo. 
Desde sua criação, a Escola se destinou ao 
ingresso de oficiais de comprovada expe-
riência e aptidão, pertencentes às Forças 
Armadas, e civis de notável competência 

MAriA verônicA roDriGUes DA FonsecA* e ricArDo De Brito MenDeZ*

ESCOLA 
SUPERIOR DE 

GUERRA      65 ANOS 
PENSANDO 
O BRASIL

e atuação relevante na orientação e exe-
cução da política nacional. Consolidou-se, 
assim, como um centro de atuação integra-
da entre civis e militares.

Conforme apontam diferentes estudos 
já realizados no campo da ciência política e 
da educação acerca de sua importância na 
recente História brasileira, entre as décadas 
de 1950 a 1980, a ESG exerceu forte papel 
no cenário político nacional, ao configurar-
se como um órgão formulador da política 
de Segurança Nacional do Estado brasileiro. 
Entretanto, a partir dos anos de 1990, seu 
papel político e sua atuação foram bastante 
contestados. Tal posicionamento em relação 
à sua atuação levou a que determinados 
setores da sociedade civil defendessem 
sua extinção nesse período. 

novos caminhos
O fim da chamada Guerra Fria e a inten-

sificação do processo de globalização gera-
ram uma nova configuração das relações 
internacionais e o conceito de segurança 
nacional foi recontextualizado, passando a 
abranger os campos político, militar, eco-
nômico, psicossocial, científico-tecnológico 
e ambiental, entre outros, levando à emer-
gência do conceito de Defesa Nacional. É 
nesse contexto, já no início do novo século, 
que o futuro da ESG se redireciona. Afinal, 

as instituições são geradas e se mantém 
para atender a determinadas necessidades 
humanas, o que significa que elas não se 
constituem como algo pronto e acabado que, 
uma vez produzido, se manifesta como um 
objeto que subsiste à ação da qual resultou. 
As instituições estão em constante mudança 
e, por serem necessariamente sociais, são 
determinadas pelas necessidades impostas 
pelas relações entre os homens, uma vez 
que se constituem como um conjunto de 
agentes que travam relações entre si e com 
a sociedade à qual servem, como afirma o 
filósofo Dermeval Saviani.

A aprovação da Estratégia Nacional de 
Defesa (END), pelo Decreto nº 6.703 de 18 
de dezembro de 2008, pode ser identificada 
como um marco para esse processo de refor-
mulação e reconstrução de uma nova ESG.

Esse Decreto definiu como uma das fina-
lidades da ESG “Promover maior integração e 
participação dos setores civis governamentais 
na discussão dos temas ligados à defesa, as-
sim como a participação efetiva da sociedade 
brasileira, por intermédio do meio acadêmico 
e de institutos e entidades ligados aos assun-
tos estratégicos de defesa”.

E, ao fixar como um interesse estratégico 
do Estado a formação de recursos humanos 
civis em assuntos de defesa, definindo, 
em seguida, que caberia à ESG “servir 

como um dos principais instrumentos de 
tal formação, devendo, também, organizar 
o debate permanente entre as lideranças 
civis e militares a respeito dos problemas da 
defesa,” a END/2008 estabeleceu um novo 
direcionamento, uma nova necessidade 
social a ser atendida pela Escola.

Formaliza-se, assim, o discurso acerca 
da importância da participação dos civis nas 
decisões sobre defesa nacional e parte-se da 
tradição desta sexagenária instituição, que 
desde sua criação articula a participação 
e a integração entre civís e militares para 
“pensar o Brasil”.

Ainda neste contexto, foi determinada 
pela END/2008 a necessidade da transfe-
rência da Escola Superior de Guerra para 
Brasília, onde se localiza o centro do poder 
nacional, o que possibilitaria à Escola “inten-
sificar o intercâmbio fluido entre os membros 
do Governo Federal e a Escola, assim como 
aperfeiçoar a formação de recursos huma-
nos ligados aos assuntos de defesa”. Esta 
determinação da transferência, no entanto, 
foi posteriormente reavaliada.

A ESG não se transferiu, mas, dentro 
da perspectiva de campus acadêmico, 
ampliou suas instalações, passando a ter 
dois campi: um no Rio de Janeiro e outro 
em Brasília, voltando então, a localizar-se 
na capital federal. 

A partir desta redefinição de finalidade 
e com a instalação do Campus Brasília, 
a Escola encontra-se em um processo de 
modernização. Nos últimos cinco anos 
vem reorganizando seus cursos, buscando 
ministrar conteúdos que possibilitam a com-
preensão de políticas públicas focalizando, 
em especial, as áreas de Desenvolvimento, 
Segurança e Defesa, a partir da concepção 
das cinco expressões do Poder Nacional. 

Tal ação tem possibilitado que a Escola se 
configure ainda mais dentro da nova finali-
dade que lhe foi proposta: constituir-se como 
uma instituição efetivamente acadêmica com 
capacidade institucional de intensificar o 
intercâmbio entre os membros do Governo 
Federal e a sociedade organizada, no que se 
refere a assuntos de Defesa Nacional.

ações renovadoras
A Escola Superior de Guerra funciona 

hoje como centro de estudos e pesquisas, a 
ela competindo planejar, coordenar e desen-
volver os cursos que forem instituídos pelo 
Ministério da Defesa, a quem é subordinada. 

Moderno projeto 
do campus Brasília

Anteprojeto de lei submetido 
à câmara dos Deputados, em 1949

A
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A Escola não desempenha função de 
formulação ou de execução da política de 
defesa do país nem está a serviço desta 
ou daquela ideologia. A ESG destina-se a 
desenvolver e consolidar os conhecimentos 
necessários ao exercício de funções de 
direção e assessoramento superior para 
o planejamento da Defesa Nacional, nela 
incluídos os aspectos fundamentais da 
Segurança e do Desenvolvimento.- “Seus 
trabalhos são de natureza exclusivamente 
acadêmica, sendo um foro democrático e 
aberto ao livre debate”. Este princípio se 
efetiva na metodologia de ensino adota-
da em seus cursos, cujos currículos são 
constantemente revistos e reformulados a 
partir dos dados coletados no processo de 
avaliação curricular adotado na Escola.

A ESG busca propiciar para todos os 
cursos fundamentação teórica, compreen-
são de conjunturas em uma abordagem 
sistêmica e domínio de ferramental para 
análise coletiva da realidade, com vista à 
elaboração de políticas e estratégias de ação 
e à sistematização coletiva e individual de 
conhecimentos. Os alunos matriculados na 
ESG são denominados como estagiários, 
visando estimular a perspectiva de aplicação 
e vivência dos conhecimentos adquiridos 
durante os diversos cursos. Essa metodologia 
tem por base as seguintes premissas: 

• O conhecimento é um produto incom-
pleto e inacabado, em constante evolução, 
construído em um processo dialético entre 
a teoria e a prática.

• A relação indissociável entre ensino 
e pesquisa

• O conhecimento é inter e transdis-
ciplinar.

• Conhecimento, como bem cultural 
imaterial, é construído, reconstruído e inter-
pretado social e coletivamente. Os saberes 
culturais são apropriados e transformados a 
partir da atividade mediada. 

Um de seus cursos mais procurados e 
também o mais antigo, o Curso de Altos 
Estudos de Política e Estratégia (CAEPE), 
aberto a civis do alto nível da adminis-
tração pública e a militares das Forças 
Armadas do Brasil e das Nações Amigas, 
destina-se a preparar civis e militares do 
Brasil e das Nações Amigas para o exercício 
de funções de direção e assessoramento 
de alto nível na administração pública, em 
especial na área Defesa Nacional, desen-
volvendo planejamentos estratégicos nas 
expressões do Poder Nacional.

Além dos tradicionais cursos de In-
teligência Estratégica (CSIE) e Logística e 
Mobilização Nacional (CLMN), desde 2011 
novos cursos foram organizados tendo em 
vista as novas demandas do Ministério da 
Defesa. Dentre eles, destacam-se:

O Curso Superior de Política e Estratégia 
(CSUPE) no Campus Brasília, que se desti-
na a proporcionar a civis do alto nível da  
administração pública e a militares das 
Forças Armadas, elementos para a macro-
análise dos cenários nacional e internacio-
nal, de modo a possibilitar a avaliação de 
políticas e estratégias, em especial na área 
da Defesa Nacional. Sua organização didá-
tica, desenvolvida em três dias da semana e 
em meio período de estudo, possibilita que 
o curso seja realizado sem o afastamento 

total do serviço, uma vez que tem como 
público-alvo os servidores do primeiro e 
segundo escalões da Administração Públi-
ca Federal; e o Curso Avançado de Defesa 
Sul-Americano (CADSUL) no Campus Rio de 
Janeiro também é recente, tendo sido minis-
trado pela primeira vez em 2012. Destina-
se a capacitar civis e militares que atuam 
na área de defesa dos países da União 
das Nações Sul-Americanas – UNASUL, 
proporcionando-lhes conhecimentos que 
possibilitem o desenvolvimento de um pen-
samento sul-americano de defesa, com base 
na cooperação e integração regionais. Trata-
se de um curso previsto no Plano de Ação 
do Conselho de Defesa (CDS) da UNASUL 
e, consequentemente, atende à demandas 
no âmbito da integração regional.

Outra ação renovadora se refere à 
atualização do seu corpo permanente. 
Os profissionais que compõe o Corpo 
Permanente da ESG, portadores de alta 
qualificação, já por ocasião de seu ingresso, 
são incentivados, por meio de diferentes 
mecanismos internos de gestão de pessoal, 
a realizarem curso de pós-graduação stricto 
sensu e a participarem de outros processos 
de formação continuada.

Outra ação para a atualização constante 
do Corpo Permanente é o convite à participa-
ção de pessoas com notória especialização 
ou reconhecido saber em áreas específicas, 
a fim de que possam incrementar as pes-
quisas e contribuir para a renovação das 
atividades de ensino da Escola. Por meio do 
estabelecimento da Gratificação por Encargo 

de Curso ou Concurso (GECC) e da realização 
de convênio com a Universidade Federal 
Fluminense, renomada Instituição de Ensino 
Superior, novos professores poderão atuar 
ministrando diferentes unidades de estudo e 
disciplinas nos cursos regulares da Escola.

Visando melhor atender às demandas 
impostas pelo público alvo da Escola, 
formado em grande parte por oficiais, 
implementa-se, no ano letivo de 2014, o 
uso de tecnologia de ensino a distância no 
Curso de Estado Maior Conjunto (CEMC) e no 
Curso de Direito Internacional dos Conflitos 
Armados (CEDICA). 

Outra ação inovadora, com a intenção 
de estabelecer maior aproximação com a 
sociedade civil em geral, foi a abertura de 
inscrições avulsas para o CAEPE, disponi-
bilizando-se, assim, vagas para o referido 
curso sem que houvesse a necessidade 
de vínculo do candidato com um órgão 
público específico. 

Cabe ainda ressaltar que o acervo bi-
bliográfico da Escola, que é constantemente 
utilizado como fonte de consulta por pesqui-
sadores de inúmeras instituições acadêmicas 
nacionais e internacionais, está em fase de 
revitalização, o que possibilitará maior capa-
cidade de produção intelectual da ESG.

visões do futuro
As novas ações implementadas nos 

últimos anos na ESG têm sido conduzidas 
no sentido de “oxigenar” a Escola, para que 
ela adquira “nova vida”, assumindo o papel 
de principal instrumento na formação de 
pessoal civil em assuntos de defesa, bem 
como o de organizadora do debate perma-
nente entre as lideranças civis e militares 
a respeito dos problemas estratégicos da 
defesa; sempre pronta a enfrentar os de-
safios que lhe são impostos, contribuindo 
para a preservação da soberania e dos 
interesses nacionais.

Algumas outras ações estão sendo em-
preendidas na direção da renovação desta 
instituição que, do alto dos seus sessenta 
e cinco anos de existência, tantos feitos já 
acumula. Dentre estas propostas, destaca-se 
a realização de um estudo para a certifica-
ção de alguns de seus cursos em nível de 
pós-graduação lato sensu. 

Outra ação em desenvolvimento é o 
processo de aprovação do projeto de lei que 
altera a Lei de Criação da ESG, com vistas 
a criar cargos de direção e de assessoria 
superior destinados à constituição de um 
corpo permanente que, podendo ser reno-
vado, permita o exercício das atividades 
acadêmicas por pessoas com formação 
e especialização em áreas específicas do 
saber relacionadas às áreas de estudo da 
Escola: segurança, defesa e desenvolvimen-
to. Honrar estes três pilares sobre os quais 
foi instituída esta Escola é o compromisso 
maior e sempre reafirmado em todas as 
ações de modernização da ESG. n

A escola 
superior de Guerra 
na praia vermelha, 

rio de Janeiro
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E
mbora as costas brasileiras não 
venham sendo palco de ações 
frequentes dessa natureza (exce-
ção feita a alguns roubos de con-
tainers em portos), não se pode 
deixar de considerar que a nave-

gação mercante de nosso interesse, respon-
sável por cerca de 95% de nosso comércio  

internacional, tem algumas rotas passíveis de 
ataques, o que pode vir a recomendar que 
nossa Marinha de Guerra partícipe dos es-
forços internacionais de reforço à segurança 
da navegação em áreas críticas, mormente 
diante da realidade de ser o Brasil um dos 
signatários da Convenção das Nações Unidas 
Sobre o Direito do Mar (UNCLOS), firmada 

em 1982 e ratificada em 1988. A título de 
exemplos desses esforços conjuntos, pode-se 
citar a Força Tarefa 151, formada por navios 
de vários países para combater a pirataria 
no Golfo de Aden e na costa leste da So-
mália, da qual foram destacados, em 2009, 
o USS Bainbridge e o USS Halyburton para 
socorrer o Maersk Alabama; e a participação 

regulamentos no mar, não só nas águas 
jurisdicionais brasileiras (AJB), como também 
nas áreas de nossa responsabilidade – SAR. 
Claramente, a missão subsidiária de nossa 
Marinha transcende a mera repressão à pi-
rataria e situa-se no contexto mais amplo da 
segurança marítima como um todo.

Relevante, ainda, é mencionar a impor-
tância do ambicioso projeto do Sistema de 
Gerenciamento da Amazônia Azul (SISGA-
AZ), a ser desenvolvido e implementado para 
atender a diretrizes da Estratégia Nacional de 
Defesa (END) – dentre elas a que requer o 
desenvolvimento das capacidades necessá-
rias para monitorar e controlar as AJB. Um 
sistema dessa amplitude e complexidade 
não poderá deixar de prover os recursos e 
funcionalidades adequados à rápida reação 
contra a pirataria marítima, as ações terroris-
tas, o tráfico ilícito de armas e mercadorias, 
os crimes organizados transnacionais, o tráfi-
co de pessoas, os acidentes SAR, os acidentes 
de poluição marítima e outros eventos de um 
vasto elenco de atribuições de responsabi-
lidade da Autoridade Marítima, atendendo 
a requisitos que estejam em sintonia com a 
diretriz da END que preconiza a organização 
e o preparo de nossas Forças Armadas sob a 
égide do trinômio Monitoramento/Controle, 
Mobilidade e Presença.

O presente artigo, sem deixar de enfocar 
a Segurança Marítima, enfatiza aspectos rela-
cionados com a pirataria marítima do mundo 
moderno, ilicitude tipicamente pertencente 
ao elenco das ameaças assimétricas. É 
também examinada a possível existência 
de vínculos entre esses delitos e a situação 
política dos assim chamados Estados Vilões 
(Rogue States) e Estados Párias (Pariah States), 
que não raro servem de base de operações 
para essas ilicitudes. 

As ameaças assimétricas podem ser en-
tendidas como as decorrentes do emprego 
de meios ou métodos não ortodoxos, po-
dendo incluir terrorismo, sequestro de bens 
ou pessoas, ocupação pela força, ataques 
cibernéticos, armas convencionais, armas de 
destruição em massa e outros mais, visando 
explorar a fraqueza (ou as vulnerabilidades 
dos pontos fortes) de um adversário para 
alcançar um resultado desproporcional. O 
filme citado no início retrata muito bem 
esse tipo de desproporcionalidade, em que 
a ameaça à segurança e à vida da tripulação 
de um só navio mercante mobilizou Estados, 
organizações internacionais de segurança e 
uma Força Tarefa naval para neutralizá-la.

brasileira, juntamente com mais cinco países, 
na UNIFIL (United Nations Interim Force to 
Lebanon) para prevenir a entrada ilegal de 
armas no Líbano, disponibilizando uma fra-
gata e exercendo o comando da FT. 

É também pertinente lembrar que, em 
adição à missão institucional de defesa da 
pátria contra ameaças e agressões, insculpida 

no artigo 142 da Constituição Federal, exis-
tem missões subsidiárias estabelecidas em 
lei complementar, às quais contemplam, 
dentre outras tarefas, as ações preventivas 
e repressivas contra delitos transfronteiriços 
e ambientais, a assistência a emergências, 
a segurança da navegação comercial e a 
fiscalização do cumprimento da lei e dos 

O filme Captain Phillips, recente sucesso de bilheteria mundial nos  
cinemas, é um impressionante relato do episódio vivido pelo Comandante  
norte-americano Richard Phillips, que foi levado como refém por piratas  
somalis durante o sequestro do navio mercante Maersk Alabama em 2009.  
A obra relata com fidelidade a ameaça aos navios mercantes desarmados,  
representada pela pirataria marítima moderna em algumas regiões críticas  
dos oceanos, o que tem reflexos importantes nos custos do transporte  
marítimo, nos preços de seguros de cargas e na estrutura político-militar  
de repressão a essas práticas ilegais.

FeRnanDo MalBURG Da sIlveIRa*

AMEAçAS 
MODERNAS À 
SEGURANçA 
MARITIMA
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estado vilão e estado Pária
Estado Vilão (Rogue State) é um 

termo controverso adotado pela po-
lítica externa norte-americana para 
qualificar Estados considerados (pelos 
EUA e por muitos de seus aliados 
europeus) como ameaçadores da 
paz mundial e da ordem global. Ge-
ralmente, são Estados com regimes 
autoritários, cerceadores dos direitos 
humanos e que patrocinam, ou são 
tolerantes, com o terrorismo e com a 
criação e uso de armas de destruição 
em massa. No passado, os Estados 
Unidos assim qualificavam países 
como o Iraque, o Afeganistão, a Líbia 
e a Iugoslávia; no presente, podem 
ser considerados enquadrados nesse 
conceito Irã, Coréia do Norte, Sudão, 
Síria e Cuba (os dois primeiros em 
razão da ameaça de proliferação de 
armas nucleares). 

Estado Pária (Pariah State), por 
sua vez, é um rótulo – igualmente 
controverso – adotado pela comu-
nidade internacional (geralmente 
com o suporte norte-americano e da 
ONU) para qualificar um Estado cuja conduta 
afronta normas internacionais respeitadas 
pela maioria dos demais países, podendo 
se tornar merecedor de sanções políticas 
e econômicas, isolamento diplomático ou 
até mesmo intervenção militar por outros 
países ou organizações. A título de exemplos, 
estiveram nessa condição no passado, o 
Afeganistão sob o domínio talibã, o Iraque 
de Saddam Hussein, a Líbia de Kaddafi, a 
Iugoslávia e a Sérvia sob Slobodan Milosevic, 
a URSS, a China... e uma suposta lista atual 
inclui Cuba, Guiné Equatorial, Geórgia, Irã, 
Israel, Síria, Sudão, Uganda, dentre outros. 

Esses dois termos costumam se con-
fundir, ou são considerados sinônimos. Em 
alguns casos, referem-se a Estados falidos 
política e/ou economicamente, alguns dos 
quais – como é o caso da Somália, des-
governada após muitos anos de intensa 
guerra civil – servindo como hospedeiros 
para organizações terroristas ou para grupos 
praticantes de pirataria e outras ilicitudes, 
sob os olhos complacentes do governo lo-
cal, ou diante de sua ausência, ou omissão. 
Uma primeira constatação, então, pode 
ser feita: o combate à pirataria marítima 
não deve se limitar às ações repressivas, 
devendo contemplar também as ações  

políticas cabíveis junto aos Estados que dão 
guarida aos seus praticantes ou se omitem 
na repressão dos delitos.

Outra constatação é que não neces-
sariamente os ataques partem sempre de 
Estados que se encontram nessas situações 
de carência ou desgoverno. Observando 
as regiões do planeta em que se tem o 
maior registro de ocorrências de pirataria 
marítima, verifica-se que, se por um lado no 
Golfo de Aden e no Chifre da África essas 
atividades foram estimuladas pelo colapso 
do Estado somali, por outro, nos Estreitos 
de Málaca foram as dificuldades econômi-
cas decorrentes da crise asiática de 1997 
que deram origem à pirataria, embora isso 
tenha sido facilitado pelo temporário enfra-
quecimento das instituições na Indonésia. 
A regularidade funcional das instituições 
e a sustentabilidade econômica seriam, 
provavelmente, os remédios mais eficazes 
contra essas ações ilícitas. 

Pirataria e segurança Marítima
A UNCLOS, quando observada sob o pris-

ma de uma lei internacional regulamentado-
ra do direito do mar, entende por pirataria 
marítima os atos de violência ou detenção 
cometidos para fins privados, pela tripulação 

ou passageiros de um navio, em alto mar, 
ou em área marítima fora da jurisdição de 
qualquer Estado, contra outro navio ou pes-
soas e propriedades a bordo deste. 

Sob uma ótica rigorosa, isso equivale a 
dizer que as ações repressivas ficam limita-
das à área marítima além das doze milhas 
do mar territorial, de vez que neste prevalece 
a soberania do Estado, não tornando viável, 
por exemplo, a perseguição para captura de 
piratas em águas nacionais de qualquer país. 
Vedada a intervenção em águas territoriais, 
resta nelas a jurisdição do país em que as 
ilicitudes se manifestam. Disso resulta uma 
segunda ilação: caso se trate de um Estado 
vilão ou Estado pária, onde as leis são falhas 
ou omissas e os recursos escassos, existe a 
possibilidade das condições políticas internas 
tornarem nulas as ações repressivas que 
deveriam emanar da autoridade nacional 
constituída, e disso resultaria a impunidade 
e o abrigo aos infratores. Além disso, nota-
se que essa definição se restringe às ações 
ilícitas praticadas para fins privados, o que 
exclui possíveis atos de pirataria praticados 
por motivos políticos ou por ações de Estado 
– hipótese remota, mas possível, e que pode 
inclusive resultar na obstrução de vias ma-
rítimas críticas. Nesse último caso, uma vez 

caracterizada a participação ou o incentivo 
de um Estado contra o fluxo ou segurança da 
navegação de outros por motivação política, a 
matéria transcende a questão da criminalida-
de transnacional e passa para o árido terreno 
da diplomacia. Falhando esta, podem ser ge-
radas reações bélicas, que fugiriam ao escopo 
deste artigo (um exemplo histórico deu-se 
com a nacionalização do Canal de Suez pelo 
Egito em 1956, levando à intervenção militar 
da Inglaterra, França e Israel).

Se devidamente levadas em conta as 
riquezas frequentemente encontradas em 
águas territoriais, tais como as plataformas 
petrolíferas, os recursos pesqueiros e mi-
nerais do oceano, e em se considerando 
a existência de rotas marítimas vitais para 

jurisdicionais de qualquer Estado. Ficará, em 
casos dessa espécie, caracterizada a viola-
ção da soberania, o que terá maiores ou 
menores repercussões e retaliações depen-
dendo da estabilidade, porte e credibilidade 
internacional do Estado afetado.

Medidas reativas
Neutralizar a pirataria marítima requer, 

sem dúvida, a normalidade do funciona-
mento das instituições do Estado onde se 
originam os ilícitos. Não existindo, os Estados 
prejudicados tomarão medidas de força, ain-
da que sejam elas limitadas às águas não ju-
risdicionais.  A Força Tarefa no Golfo de Aden 
e a UNIFIL, nas costas do Líbano, citadas na 
Introdução, são exemplos disso. Uma consulta 
aos mapas revela que as costas da Somália, o 
Golfo de Aden, e em seguida o Mar Vermelho 
e o Canal de Suez formam importante rota 
marítima do (e para o) Mar Mediterrâneo, 
ligando os mercados da Ásia, da Península 
Arábica e da Europa, com movimento atual 
de cerca de 20.000 navios. Fica evidente a 

imperiosa necessidade de proteger 
essas vias marítimas. 

Sob o mesmo prisma do en-
fraquecimento das instituições 
estatais, vê-se com preocupação 
situações como a das costas da 
Nigéria. O aumento da pirataria 
marítima no Golfo da Guiné, ame-
açando importantes vias marítimas 
internacionais e o transporte de 
petróleo, está a alarmar os líderes 
regionais, ONU e organizações 
não-governamentais. A falta de 
vigilância levou mesmo o governo 
de São Tomé e Príncipe a pedir 
apoio internacional para vigiar 

as águas internacionais do Golfo da Guiné, 
apelando à necessidade de conjugação de 
esforços com vista à intensificação de ações 
que garantam a segurança na região. Seria 
esta uma forma de contornar os obstáculos le-
gais impostos pela soberania dos países sobre 
suas águas territoriais. As lições aprendidas 
na Somália decerto serão usadas nesse golfo, 
mas também incluirão ações políticas para 
reforçar a capacidade policial e repressora 
dos países africanos vizinhos. Não se afasta a 
posssibilidade de ser cogitada a participação 
de nossa Marinha. Se nosso governo concor-
dou em participar no Líbano, com muito mais 
razão deverá considerar as costas africanas, 
muito mais pertinentes ao nosso cenário 
geopolítico e geoestratégico.

Na América Latina, requerendo ações 
de governo ou medidas policiais,  também 
residem preocupações, e dentre elas se 
pode destacar as atividades ilícitas de 
transporte de drogas das costas colom-
bianas e venezuelanas.

alguns Estados, mas que passam pelas 
águas territoriais de outros, percebe-se a real 
magnitude do problema, que claramente 
tem que ser observado sob o prisma da 
Segurança Marítima como um todo, e não 
apenas da pirataria, que é apenas uma das 
várias possíveis ameaças assimétricas. É 
sob essa perspectiva que alguns analistas 
e estudiosos do problema entendem que, 
seja qual for a situação geográfica dos in-
cidentes ou a motivação de seus autores, o 
critério para decidir como reagir deve ser o 
da caracterização de ameaça à segurança 
dos meios de navegação e/ou recursos 
econômicos do mar por meios violentos 
ou que desprezem a legislação ou as boas 
normas internacionalmente aceitas sobre 
a matéria. É um conceito mais amplo, que 
não explicita restrições ao mar territorial, 
mas sua adoção claramente pode gerar 
incidentes diplomáticos se as reações às 
ilicitudes ignorarem, sob a argumentação 
da Segurança Marítima global, as águas  

Vale dizer, portanto, que a Segurança 
Marítima, aí incluída a pirataria, não pode ser 
considerada isoladamente da situação políti-
ca e socioeconômica dos países vizinhos às 
áreas críticas. O colapso do Estado somali, 
no Chifre da África – uma das regiões mais 
afetadas pela pirataria contra a navegação 
mercante, em busca de resgates e recompen-
sas –, é um exemplo bem claro, abordado no 
filme Captain Phillips: alegadamente, como 
reação às atividades pesqueiras predatórias 
e ao descarte de lixos tóxicos de países 
desenvolvidos em suas costas, facções 
somalis, sob a direção de líderes tribais, 
transformaram a pirataria em atividade de 
sobrevivência, fácil de prosperar diante do 
baixo retorno oferecido pelas atividades 
legais e pela impunidade resultante da 
fraqueza das instituições. A atuação política 
– e não apenas militar – dos países desen-
volvidos se faz absolutamente necessária 
para restabelecer condições dignas de 
sobrevivência à Somália e seu povo.

colapso do estado somali, no chifre da África
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seMInÁRIo na UFRJ

o ensino da história do

GOvERNO 
MILITAR 
após 50 anos

rUBens MUrilo De lUcAs*

O Instituto de História da UFRJ realizou, no dia 28 de 
novembro de 2013,  o seminário sobre o problema do 
ensino do Golpe de 1964. Na abertura, o presidente  
da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, falou sobre  
a importância de um assunto tão complexo necessitar  
de uma abordagem mais fiel.

F
oi dita durante as palestras, a neces-
sidade da uniformização do tema 
A ditadura militar nas escolas, pois 
hoje não existe uma coerência 
na explanação do assunto, e os 
livros usados foram escritos por 

autores “reacionários”, que pouco ajudam 
a entender o processo.

Pensam os organizadores do seminário 
que há um “abismo” entre o que se estuda 
nas universidades e o que os professores 
do ensino básico ministram nas escolas. 
São de opinião que as redes municipais 
e estaduais não estão preparadas para*Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref)

Da Colômbia, narcotraficantes, em 
associação com as FARC, desenvolveram 
minisubmarinos para levar cocaína às cos-
tas mexicanas e estadunidenses, e muitos 
deles já foram apreendidos pela Guarda 
Costeira. Nas costas venezuelanas são alvos 
frequentes de assaltos os iates de turismo. Os 
ataques no porto de Kingston, na Jamaica, 
são também violentos e frequentes.  Existem 
registros de ações dos piratas no Suriname e 
na Guiana; os alvos normalmente são os pes-
cadores locais e vale destacar que os ataques 
realizados nesta região são extremamente 
violentos. Não estão livres das ações piratas 
as costas da Indonésia, Malásia, Bangladesh 
e Mar do Sul da China.

Há, todavia, exemplos expressivos dos 
frutos colhidos pelas ações políticas, não só 
internas aos países afetados, como também 
estimuladas e apoiadas pelos prejudicados. 
É o caso dos Estreitos de Málaca, onde a 
recuperação da Indonésia e a participação 
cooperativa da Malásia, de Singapura e dos 
países componentes da ASEAN reduziram 
os atos de pirataria a níveis bem abaixo dos 
anteriores. Ligando o Oceano Índico ao Mar 
do Sul da China, esses estreitos, por onde 
passam mais de 50.000 navios por ano, 
medindo cerca de 500 milhas, mas que em 
certos trechos têm apenas 9 milhas de largu-
ra em área de baixa profundidade, são a rota 
mais curta para o petróleo que vem do Golfo 
Pérsico para a Ásia e o Pacífico. Se fechada 
por acidente marítimo, atos de terrorismo ou 
ações de pirataria, as rotas dos petroleiros 
teriam que ser substancialmente aumenta-
das, aumentando bastante o valor dos fretes 
e seguros, com inevitáveis consequências 
adversas para a economia global.

Enfocando o emprego de forças navais, 
novamente sobressai o caso da Somália. 
Além da FT 151, já citada, operam em coo-
peração na região outras FT multinacionais, 
envolvendo a União Européia, a OTAN e 
outras presenças navais, o que caracteriza a 
tendência crescente de ações de engajamento 
militar multinacional em defesa da Segurança 
Marítima, compreendendo rápido e eficaz 
deslocamento de navios e aeronaves de 
patrulha marítima para áreas de risco ou sob 
ataques. Claramente, essas reações dão ideia 
da importância que os países dependentes do 
comércio marítimo emprestam às rotas cru-
ciais entre Europa, Estados Unidos e Ásia, com 
a permanente atenção e apoio do Conselho 
de Segurança da ONU, superando inclusive 
suas eventuais dissidências  políticas. 

o emprego de nosso Poder naval
Como já mencionado, o convite para 

novas participações da Marinha do Brasil 
em missões voltadas para a Segurança 
Marítima internacional é uma possibilidade 
a ser sempre considerada, especialmente se 
requerido o esforço multinacional nas costas 
d’África. Além dessas convocações externas, 
há que olhar para a vastidão de nossas 
águas jurisdicionais e o enorme oceano de 
nosso interesse estratégico. Há que ter em 
mente a grande extensão de nossa costa 
e a necessidade de mantê-la monitorada, 
vigiada e controlada, bem como todo o 
tráfego marítimo que usa as vias marítimas 
sul-americanas, formando importantes rotas 
em direção ao continente africano, norte-
americano, europeu e latino-americano. O 
esforço de aprestamento para tão grande 
missão, que transcende inclusive à missão 

principal de defesa da pátria, não pode ser 
negligenciado. Como disse Rui Barbosa, o 
oceano impõe deveres. 

A Marinha do Brasil está se preparando 
para desenvolver maior capacitação para 
fazer frente aos deveres impostos pelo 
oceano e expressos na Estratégia Nacional 
de Defesa. Dentre esses esforços, está o da 
implantação do Sistema de Gerenciamento 
da Amazônia Azul – SISGAAZ –, merecedor 
de especial atenção governamental e de 
verbas orçamentárias que o viabilizem. 

Como preconiza a END, a vastidão das 
áreas marítimas a monitorar e controlar 
requer uma eficaz mobilidade estratégica, 
o que por sua vez implica contar com redes 
de comunicações que assegurem a rápida 
disseminação de informações e diretivas, 
proporcionando melhores recursos de inte-
roperabilidade das Forças e maior agilidade 
no atendimento proativo às exigências 
estratégicas de monitoramento, controle, 
mobilidade e presença, tanto com vistas 
às ameaças militares como às assimétricas.  
Nosso país tem que contar com Poder Naval 
compatível com suas ambições de maior 
expressão no cenário internacional. n
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Um minisubmarino da FArc para levar cocaína
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os deles não eram considerados crimes, e 
sim reação a uma situação. Ora, se a anistia 
pedida era total e irrestrita, subentende-se 
que a lei seria para os dois lados. Então, o 
ex- presidente Fernando Henrique Cardoso, 
no seu viés antimilitar modificou a lei em 
2001, para compensar os danos provocados 
pela ditadura militar. Nasce aí a BOLSA DITA-
DURA, que vem vergonhosamente pagando 
indenizações a qualquer um que prove  maus 
tratos, durante o regime. 

Quem quiser saber mais sobre o livro, 
basta acessar o site http://www.historia.ufrj.
br./pdfs/2013/livro_ditadura_militar.pdf

Parece que a ideia dos livros estão se 
espalhando pelo continente. O jornal El 

País publicou uma reportagem deno-
minada Ao gosto do comandante, 

mostrando a distribuição de uma 
coleção denominada Coleção 

Bicentenário, com cerca de 70 
livros, encomendada pelo 
governo da Venezuela para 
oferecer uma visão chavista 
da história republicana do 
país. Segundo o jornal, as 

publicações se valem de manipu-
lações históricas, protagonistas desconhe-
cidos, adoração ao líder, e satanização de 
tudo aquilo que não seja do seu interesse. 
Os livros têm os nomes de Hugo Chaves e 
Nicolás Maduro na contracapa.

O professor Mariano Herrera, coorde-
nador de educação da opositora Mesa de 
Unidade Democrática, em artigo publicado 
no diário Tal Cual, diz que os livros não estão 
adequados ao programa de Educação Básica 
de 1997, nem ao currículo bolivariano.

O livro inicia em 1958, criticando todos 
os governantes e os responsabilizando por 
todas as tragédias nacionais, sendo salvo 
pela caída da ditadura de Marcos Pérez 
Jiménez e o aparecimento de Hugo Chaves, 
com 60 páginas de glorificação.

No ano de 2014, quando se completa 
50 anos do regime militar, vários seminá-
rios e debates estão sendo programados 
em diversos estados, além dos lança-
mentos de vários livros, sendo os mais 
esperados os seguintes: 

1) o relançamento dos quatro livros de 
Elio Gaspari, dessa vez por outra editora. A 
principal atração é a possível intervenção 
de Kennedy, com medo de uma cubani-
zação do país. Seus documentos estarão 
à disposição a partir de fevereiro, no site 
“Arquivos da Ditadura”.

abordar o assunto, e que por isso o Dire-
tor da Faculdade de Educação do Rio de 
Janeiro prepara um curso de mestrado pro-
fissional em História para a rede pública, 
com 510 horas, já em 2014.

O grande momento do encontro, realiza-
do com auspício de verbas governamentais 
e da Coordenação de Projetos e Políticas 
de Reparação e Memória Histórica da Co-
missão de Anistia e da Equipe de Projetos 
Marcas de Memória: História, Imagem e 
Testemunho da Anistia no Brasil (UFRJ/
Comissão da Anistia), foi a distribuição de 
um livro, Ditadura Militar e Democracia no 
Brasil: História, Imagem e Testemunho”, ten-
do como organizadores, Maria Paula Araujo, 
Izabel Pimentel da Silva e Desiree dos Reis 
Santos, pela editora Ponteio.

O Sr. Paulo Abrão, Presidente da Comis-
são de Anistia do Ministério da Justiça, no 
prefácio do seu livro escreve:

“Se quisermos uma sociedade fundada 
na alteridade e um Estado comprometido 
com a efetivação da democracia, temos que 
fazer chegar até aos jovens o conhecimento 
acerca da história dos erros cometidos no 
passado para que eles próprios não sejam 
vetores da repetição no futuro, mas sim da 
construção de uma cultura de paz.”

O capítulo que trata o ensino da ditadura 
militar nas escolas, as autoras falam das 
dificuldades em tratar “temas sensíveis”, que 
a intenção do livro é ser um instrumento de 
trabalho de professores do ensino médio e 
fundamental, pede cuidado na avaliação de 
algumas fontes históricas da época e acon-
selha o professor averiguar qual a inserção 
social e política da fonte na época dos aconte-
cimentos, coisa que os próprios autores não 
fizeram.Se tivessem realizado uma pesquisa 
mais apurada veriam que há cinquenta anos, 
em 4 de janeiro de 1964, 400 professores 
universitários (a mesma classe que se reunia), 
tendo à frente os senhores Sobral Pinto e Hé-
lio Tornaghi assinaram um manifesto à nação 
com a afirmação que estavam dispostos a 
reagir contra as tentativas de entregar o país 
ao julgo de “uma  ditadura liberticida e cruel, 
comandada pelo imperialismo comunista”. 
Isto mostra claramente a diferença de situa-
ções de um e de outro período histórico,que 
não são levados em consideração no traba-
lho apresentado.

Quando se estuda o pré–1964, a fase 
que deveria ser mais discutida, tem apenas 
três páginas (11-13). Não se fala em Guerra 
Fria, na influência da Revolução Cubana, no 

contexto, na inflação galopante que se vivia 
no Brasil, na moratória do governo brasileiro, 
nas lutas sindicais, e na quebra da hierarquia 
nas forças armadas. Quem lê o capítulo, 
parece que não fazíamos parte do mundo 
ou éramos um mundo à parte e, 
para terminar, dão como sugestão 
para trabalho em sala de aula, os 
documentários: O dia que durou 
21 anos (Camilo Tavares –2012) 
e Jango (Sílvio Tendler – 1984). 
Embora o segundo seja realmente 
um bom documentário, não esconde 
o viés de esquerda. Não se dá ao aluno 
a possibilidade da comparação dos fatos 
que levaram aos acontecimentos, pois só é 
apresentado um lado da história.

Sobre o Golpe civil-militar de 1964 – 
algumas situações importantes são descritas 
rapidamente, como o comício da Central do 
Brasil que, para os autores foi 
estopim do golpe e que produ-
ziria uma comoção nacional, 
com medo da radicalização 
contra o “perigo comunista”. O 
autor não coloca uma série de 
situações importantes, como a inse-
gurança do presidente em definir qual 
facção apoiava, a reunião dos militares 
rebeldes na sede do Automóvel Clube 
do Brasil, na Cinelândia, em que Jango 
foi aconselhado por diversos assessores, 
inclusive pelo seu Ministro da Guerra a não 
comparecer e mesmo assim esteve presente, 
passando a ser fiador da quebra da hierarquia. 
Se o comício da Central foi o estopim, esta 
reunião foi a gota d’água.

Traz ainda o depoimento de Anita 
Prestes:

“O golpe foi realmente um golpe para 
essa geração a que pertenço, foi um corte 
violento na vida (.....), um baque importante 
para todas as forças de esquerda. Começou 
logo uma perseguição muito grande e cortou 
a vida de todo mundo, quer dizer, os projetos 
que nós jovens tínhamos.”

Se o sonho da professora Anita e os 
jovens de quem ela cita era “comunizar” o 
Brasil, como queria seu pai, realmente os pro-
jetos foram cortados. Sou de uma geração 
um pouco abaixo da dela e ninguém cortou 
sonhos, projetos e realizações de ninguém  
da minha geração, que buscava seus cami-
nhos através do respeito às leis. Isso não quer 
dizer que concordávamos com tudo, muito 
pelo contrário, mas, não existe democracia 
sem respeito às leis estabelecidas.

O AI-5 é apresentado na forma de luta e 
resistência, sem grandes informações, sem 
especificar a real causa do seu emprego, 
muito menos seu impacto sobre o cotidiano, 
invertendo a história, como se o ato fosse 
promulgado sem motivo e como principal 
causador do aparecimento dos movimentos 
de descontentamento e resistência, que 
buscou referência nas guerrilhas dos anos 
1950 e 1960 (como as lutas anticoloniais, 
a guerrilha vietnamita e a Revolução Cuba-
na). Comparar as guerrilhas do Brasil com 
movimentos anticoloniais, é comparar histo-
ricamente dois processos políticos distintos, 
pois estes movimentos eram nacionalistas, 
com objetivo de expulsar os estrangeiros 
que pilhavam as riquezas de seus países.  

A revolução cubana sim, era o disseminador 
da ideia comunista soviética para a América 
Latina. No meu tempo de universidade, du-
rante os anos de1960, participando de reu-
niões no Diretório Central dos Estudantes da 
UFF, os palestrantes foram claros em dizer que 
Cuba seria responsável pelo patrocínio da luta 
armada no Brasil, através de financiamento 
da União Soviética e da China maoista.

As sugestões para trabalho sobre esse 
tema em sala de aula são: o documentário  
Hércules 56 (diretor Silvio Da-Rin – 2006), 
e o filme Cabra-cega (Toni Venturi – 2005). 
Como se pode ver, as discussões propostas 
em sala de aula, apresentam apenas o 
viés revolucionário. Em nenhum momento 
discute-se o porquê dos atos institucionais.
Ou seja, só se mostra o lado da história 
que interessa.

Alegam que o Comitê Brasileiro pela 
Anistia pedia uma anistia ampla geral e 
irrestrita, porém as autoras falam que a lei 
promulgada em 28 de agosto de 1979, não 
foi a anistia desejada, pois a classe dirigente 
aprovou uma anistia limitada e se deso-
brigou da apuração das responsabilidades 
dos crimes cometidos pelo regime, já que 

2) 1964, o Golpe que derrubou e instituiu 
a ditadura no Brasil (Civilização Brasileira) 
de Ângela Castro Gomes e Jorge Ferreira. 
Destes dois professores, pelo prestígio que 
têm no meio acadêmico e uma história pro-
fissional brilhante, espera-se uma história 
condizente com a realidade.

3) Ditadura e Democracia no Brasil; do 
golpe de 1964 à Constituição de 1988. De 
Daniel Aarão Reis, professor da UFF, que 
não esconde seu passado revolucionário, e 
de todos é o mais honesto, ao falar de suas 
convicções marxistas na época.

Contrastando com a tamanha preocu-
pação com o ensino do governo militar, 
a Secretaria de Educação do Estado lança 
a Portaria 419, que torna facultativo o 
ensino de línguas estrangeiras no Ensino 
Médio, no curso Normal, Ensino Médio In-
tegrado, e na Educação Profissional, como 
se encontrássemos todas as pesquisas 
profissionais em língua portuguesa.

Quem quiser iniciar as pesquisas pode 
começar pelo jornal A Folha de São Paulo, 
que inaugurou uma página exclusivamente 
sobre os 50 anos do regime de 1964. O 
site enfoca os momentos e circunstâncias 
que levaram à deposição do presidente, 
com destaque para 53 militares, políticos e 
civis mais importantes no contexto, e uma 
comparação entre a situação econômica da 
época e os dias atuais.

A respeito do que nós, militares, temos 
ouvido e lido sobre os governos militares, 
gostaria de compartilhar com os leitores uma 
frase que muito me tocou quando estudei o 
Gueto de Varsóvia, no meu curso de História. 
Apesar de várias décadas terem passado, 
continua atual e importante. Foi dita por um 
dos revoltosos, Mordechai Alienewicz:

“A guerra mais difícil é entre nós mes-
mos. Não devemos nos acostumar às con-
dições humilhantes que nos são impostas. 
Quem se acostuma deixa aos poucos de 
diferenciar o bem do mal.” n

“Se non é vero é ben trovato” 
Giordano Bruno –  

Frade Dominicano, ao responder  
aos seus algozes da Inquisição

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref-CD)  
Presidente da Academia Brasileira  
de Odontologia Militar. 
Na área de humanidades: pós-graduado  
em História Contemporânea, com extensão  
para Política Externa.
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das Águas, recebemos informações sobre as 
características e operações do Raposo Tava-
res, onde pudemos acompanhar, ainda que 
por breves momentos, as fainas de bordo e 
conhecer um pouco da vida dos marinhei-
ros nos rios. O navio parece até novo, tudo 
muito bem conservado, limpo, arrumado. 
Do passadiço observamos as manobras, 
sendo que, diferente do mar, no rio os navios 
navegam praticamente estabilizados. Até 
onde a vista alcança, o rio imenso margeado 
pela floresta densa. A visão que levamos 
no subconsciente é a do Pavilhão Nacional 
tremulando no mastro, como a querer dizer 
que estas terras e estas águas são nossas, o 
legado das lutas de Raposo Tavares, Pedro 

MaRInHa Do BRasIl

viageM de estudos da  
soaMar-rio à

proF. isrAel BlAJBerG*

Prosseguindo no programa de 
conhecimento das atividades 
navais, a comitiva da SOAMAR-
RIO embarca para Manaus:  
Seminário Hidrovias, Reunião 
SOAMAR do Norte  e visita  
ao 9º. Distrito Naval.

AMAZÔNIA

A 
aeronave lotada de turistas, ja-
poneses, americanos e ingleses, 
ultrapassa a Serra dos Órgãos. 
Logo estamos sobre terras mi-
neiras. A Represa de 3 Marias, 
imensa. Em seguida, as terras 

cultivadas do Centro Oeste. 
Já voamos há mais de 2 horas e ainda 

estamos longe, atestando a imensidão desse 
Brasil. De repente, o dia escurece. Em meio 
às nuvens carregadas, o piloto mal consegue 
contornar a tempestade amazônica que se 
abate. A água cumpre seu ciclo, qual arfar 
de gigantesco pulmão. Do Brasil. Mais algum 
tempo e a claridade diurna reaparece. Das 
alturas divisamos os meandros dos rios, 
imensos ainda que à distância, caudalosos, 
a selva protegendo as riquezas do subsolo, 
quantos trilhões ainda a pesquisar, fazer 
deste pais uma nação cada vez mais rica. 

Finalmente aterrissamos. Já no aeroporto, 
as obras denotam que a cidade se prepara 
para receber mais turistas na Copa, Manaus 
está bem cuidada e com várias obras em 
andamento. Já vai longe o tempo em que a  

alface vinha do Sul maravilha por via aérea... 
 Na FIEAM – Federação das Indústrias 

do Estado do Amazonas – assistimos a 
elucidativas palestras onde fica claro o 
relevante papel da Marinha no equaciona-
mento das hidrovias, seja pela fiscalização, 
planejamento ou treinamento de pessoal.  

almoço, o Comando da Flotilha do Amazo-
nas. Passamos pela Capela de N. S. dos Nave-
gantes, Batalhão de Operações Riberinhas de 
Fuzileiros Navais, Policlínica, Operação Cisne 
Branco, Casa do Marinheiro, parquinhos, salas 
de convivência, Esquadrão de Helicópteros de 
Emprego Geral e diversas outras instalações 
que atestam o vulto da missão de que se de-
sincumbe a Marinha. O 9º DN tem jurisdição 
sobre todas as bacias fluviais dos estados do 
Acre, Amazonas, Pará e Rondônia. 

Durante o almoço aproveitamos para tro-
ca de ideias com a tripulação, após o que nos 
dirigimos para o embarque em dois navios-
patrulha fluviais, da flotilha do Amazonas, 
que levam o nome de Raposo Tavares (P21) 
e Pedro Teixeira (P20). 

 A tarde é agradável, durante a navega-
ção entre a Ponte do Rio Negro e o Encontro 

Teixeira, e tantos que os sucederam, e que 
cumpre a nós brasileiros defender. 

 Onde as águas escuras do Rio Negro 
encontram as águas barrentas do Solimões, 
que passa a denominar-se Amazonas, faze-
mos os tradicionais pedidos, arremessando 
às águas uma moedinha: – Que a Amazônia 
brasileira seja sempre nossa... 

 A sexta-feira foi proveitosa. Os navios 
atracam e retornamos ao Hotel Tropical, 
experimentando pela encantadora Manaus 
que um dia foi bucólica e mansa, o trânsito 
intenso comparável  ao de qualquer grande 
metrópole. A cidade se esparrama avançan-
do pela floresta, qual ameba que se multipli-
ca lançando seus tentáculos ao longe.

O novo Centro Aquaviário será 
fundamental. A SOAMAR local 
trabalha intensamente neste 
e em outros projetos, como o 
Museu MUNAVE. 

 Quando parecia terminar o 
seminário, surpresa... os acordes 
do Boi Bumbá enchem o salão, 
entusiasmando o público que 
se levanta para assistir melhor 
ao puxador Arlindo Jr. e suas 
cunhãs. Logo adentra o recinto o 

Boi de Parintins,  todos querem tirar uma foto 
com o símbolo da festa máxima do folclore 
amazonense. A muito custo consegue-se 
arrastar os mais empolgados para o ônibus, 
destino Estação Naval do Rio Negro.  

A Estação impressiona pelo tamanho. 
O ônibus demora até chegar ao local do  

Manaus.
o aeroporto e parte da cidade

o boi bumbá

Ponte do rio negro

o encontro das águas
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*2º Diretor Social da SOAMAR–RIO  
iblajberg@poli.ufrj.br 

Dr. silvio campos, presidente da soAMAr-rio, 
vice-Almirante Domingos savio Almeida 
nogueira, comandante do 9º Distrito naval, 
veterano tenente Melchisedec Afonso de 
carvalho, a bordo do napaFlu raposo tavares

vice-Almirante Domingos savio Almeida 
nogueira, comandante do 9º Distrito naval 
oferece o Brasão d’Armas do Distrito ao Dr 
silvio campos, presidente da soAMAr-rio.

soamarinos do rio 
de Janeiro: William 
saab, silvio campos 
(presidente), 
veterano tenente 
Melchisedec Afonso 
de carvalho e israel 
Blajberg (2º Diretor 
social) com o 
vice-Almirante 
Domingos savio 
Almeida nogueira, 
comandante do 9º 
Distrito naval, a 
bordo do napaFlu 
raposo tavares

encontro regional das soAMAres norte, Manaus, em 21 a 24 de novembro:  
presidentes das soAMAres com o vice-Almirante Domingos savio Almeida nogueira,  
comandante do 9º Distrito naval, o então vice-Almirante Ademir sobrinho,  
comandante do 4º. Distrito naval, e o contra-Almirante José roberto Bueno Junior,  
Diretor do centro de comunicação social da Marinha.

napaFlu pedro teixeira 
passando sob a ponte 
estaiada do rio negro, 
com 4 km, inaugurada 

em 2011, em foto 
tomada do napaFlu 

raposo tavares

o veterano tenente Melchisedec Afonso  
de carvalho embarca no napaFlu raposo 
tavares, atracado no cais da estação  
naval do rio negro, em Manaus

 Sábado, dia seguinte, realizamos o 
encontro das SOAMAR do Norte. Presente o 
Comandante do 4º. Distrito Naval, sediado em 
Belém, Vice-Almirante Ademir Sobrinho, que 
em mais dois dias receberia as platinas de 
Almirante-de-Esquadra, indo assumir impor-
tante função no MD, e o Comandante do 9º. 
Distrito Naval, Vice-Almirante Domingos Sávio 
Almeida Nogueira, paulista de Lorena,  que 
assumiu a função em 15 de abril de 2013 

 O Alte Savio abre o encontro com uma 
compreensiva exposição sobre a atuação 
da Marinha na Amazônia, discorrendo 

sobre os desafios que se apresentam, e os 
projetos a serem desenvolvidos em sua 
gestão iniciada esse ano. 

Seguem-se as apresentações do Che-
fe do Centro de Comunicação Social da 
Marinha, Alte José Roberto Bueno Jr., que 
realiza ampla exposição sobre as diversas 
áreas de atuação da Marinha, do anfitrião 
Presidente da SOAMAR Amazonas – Sr.  
Mariano Rebelo –, Presidentes das SOAMAR 
da região e do Presidente Nacional, Dr. 
Meton Cesar de Vasconcelos. O evento se 
encerra com as palavras do Alte Ademir e 
com as tradicionais trocas de presentes. 

 Domingo, pela manhã, realizamos 
agradável passeio cultural, navegando em 
iate, por especial cortesia do Presidente 
da SOAMAR Amazonas, Sr. Mariano Re-
belo. Conhecemos o fantástico Museu do 
Seringal, e vimos como era a vida difícil 
dos chamados soldados da borracha, as 
instalações da casa do barão seringalista, a 
moradia precária dos homens praticamente 

escravizados, o processo de retirada do látex 
e seu beneficiamento em pélas, e a cena do 
banho da senhorinha, tornada famosa em 
recente novela. 

Dias de descoberta, o tempo passou 
mais depressa do que gostaríamos. É hora 
de retornar para casa. O longo voo de volta 
nos traz a oportunidade de refletir sobre 
o que vimos, a esperança da redenção 
da Amazônia, a lembrança de abnegados 
homens e mulheres de uniforme branco 
investidos de sagrada missão, honrando os 
sinais erguidos ao mastro da nau capitânia 

naquele dia já  distante de batalha, também 
em um rio. Os sinais de Barroso seguem 
animando os idealistas brasileiros, patriotas 
e determinados. 

“O Brasil espera que cada um cum-
pra o seu dever.” 

“Sustentar o fogo, que a vitória é 
nossa.”

Viva a Marinha!  
 Viva o Brasil! n

os navios- 
patrulha fluviais  
nos quais  
embarcamos:  
o pedro teixeira  
e, abaixo, o 
raposo tavares
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MoDaIs De TRansPoRTe

A 
região norte do estado de Mato 
Grosso é uma das mais impor-
tantes produtoras de grãos do 
Brasil, em especial de soja. A 
projeção para o ano de 2015 é 
que essa região alcance cerca de 

seis milhões de toneladas do grão, segun-
do estudo realizado em 2000 pelo extinto 
Grupo Executivo de Integração da Política 
de Transportes (GEIPOT)1. O Grupo assumiu 
a premissa de que 70% da produção será 
destinada à exportação, e considerou como 
destinos, os portos de Roterdã (Holanda) e de 
Xangai (China). Das opções de escoamento 
do grão por ele estudadas, a que incide em 
maior economia de fretes recaiu sobre os 
modais rodoviário – da área de produção 
até à localidade chamada Cachoeira Rastei-
ra, no rio Teles Pires, sul do estado do Pará, 
em um percurso de 713 km – e hidroviário, 
pelos rios Teles Pires e Tapajós até o porto 
de Santarém, com mais 1.043 km. Não há 
ferrovias na região considerada.

O rio Tapajós, no momento, permite a 
navegação entre Santarém e as corredeiras 
de São Luiz do Tapajós, com 345 km de 
extensão. Dado que a natureza do fundo é 
composta de pedras, o canal navegável não 
sofre alterações com o período das cheias 

do rio. Assim, no trecho, há cartografia náu-
tica editada pela Diretoria de Hidrografia e 
Navegação (DHN), da Marinha do Brasil, de 
números 4381A e 4381 B, 4382A e 4382B 
e 43832. Para os trechos a montante, a 
navegação pode ser realizada por peque-
nas embarcações, de forma descontínua, 
em face de outras interrupções ao trânsito, 
e não há cartografia náutica. Contudo, há 
estudo elaborado pela Administração das 
Hidrovias da Amazônia Oriental (AHIMOR), 
subordinada ao Departamento de Infra-
estrutura de Transportes (DNIT), que visa 
a permitir a navegação entre a cachoeira 
Rasteira e Santarém. Trata-se de uma futura 
hidrovia Teles Pires-Tapajós3. De acordo com 
o estudo, os 1.043 km de hidrovia custariam  
R$ 148.541.755,00 (valores de 1997). Assi-
nala também que tal montante seria pago 
em seis anos, ao gerar economia no trans-
porte, da ordem de R$ 159.000.000,00.

Contudo, o governo federal decidiu 
construir usinas hidrelétricas na bacia do 
rio Tapajós. Conforme o Edital de Chama-
da Pública nº 01/2012 da Eletrobrás4, esta 
empresa buscou parcerias para estudar tal 
bacia hidrográfica, incluindo a execução 
da avaliação ambiental integrada (AAI). 
O edital está de acordo com a Resolução  

nº 3, de 3 de maio de 2011 e publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) de 25 de julho 
de 2011. Segundo a Resolução, no Tapajós 
serão construídas as hidrelétricas de São Luiz 
do Tapajós (6.133 MW), Jatobá (2.338 MW) 
e Chacorão (3.336 MW). Provavelmente, 
em consonância com esta iniciativa, o DOU 
de 6/1/2012 publicou a Medida Provisória 
(MP) 558, que aponta para a redefinição 
dos limites do Parque Nacional da Amazônia 
(PNA), de forma a retirar deste as áreas dos 
reservatórios das hidrelétricas acima citadas. 
Na área abrangida pelo PNA habitam comu-
nidades ribeirinhas e indígenas. Mas, até o 
momento, não há estudos que englobem 
construções de eclusas juntamente com as 
das hidrelétricas. A oportunidade permitiria 
que os custos das eclusas não ultrapas-
sassem cerca de 8% dos investimentos 
aportados às hidrelétricas; construções de 
eclusas posteriormente elevam os custos 
para cerca de 30%.

Parece, portanto, que iniciativas geradas 
em instâncias diferentes do governo federal 
padecem de coordenação eficiente. Esta é 
fundamental para se observar o princípio do 
uso múltiplo dos rios. Este princípio acolhe 
as diferentes atividades econômicas propor-
cionadas por tais corpos hídricos superficiais. 
Podemos listar seis atividades: transformação 
da energia hidráulica em elétrica, navegação, 

pesca, captação da água para o consumo da 
população ribeirinha, irrigação das culturas 
agrícolas, e turismo. Para as duas primeiras, 
é racional que as hidrelétricas devam ser 
construídas simultaneamente com as eclu-
sas. No caso da pesca, é prudente que sejam 
previstas as escadas para que os peixes pos-
sam continuar a sua desova nas cabeceiras 
da bacia, a piracema. Com essa previsão, a 
pesca poderá ser preservada, principalmente 
para as comunidades que têm nela parte 
da sua dieta alimentar, sem o irremediável 
desequilíbrio ecológico que geraria a sua ine-
xistência, pelo desaparecimento de espécies 
normalmente capturadas pelos ribeirinhos e 
comunidades indígenas.

O Novo Código Florestal, consoante a Lei 
nº 12651, de 25 de maio de 2012, no Art. 4º, 
trata das áreas a serem protegidas nas mar-
gens e nascentes  das bacias hidrográficas. É 
positivo, pois o Código contribuirá fortemente 
para manutenção da lâmina d’água dos 
cursos d’água, sem a erosão das margens 
e a redução do volume hídrico gerado nas 
nascentes. O Novo Código Florestal tem dis-
positivos que contribuem positivamente com 
o princípio do uso múltiplo dos rios. Portanto, 
descortina-se uma oportunidade importante e 
inadiável para o desenvolvimento sustentável 
da região. Isto é, por meio do necessário con-

trole ambiental, permitir-se-á a utilização dos 
recursos pelas gerações futuras. Tal postura 
deve ser perseguida como pedra angular na 
construção do desenvolvimento sustentável.

Convém comentar uma discussão relevan-
te sobre uma via alternativa para o escoamento 
da produção do norte de Mato Grosso: a pavi-
mentação da rodovia BR 163, no trecho que 
liga Cuiabá, capital desse estado, a Santarém. 
A rodovia tem 1.750 km, dos quais 950 ain-
da não estão pavimentados, trecho situado 
no estado do Pará. O Greenpeace informa 
que a parte já pavimentada no Mato Grosso 
teria perdido 57% da sua cobertura florestal 
entre 1973, ano da sua construção, e 2002. 
O trecho paraense, não pavimentado, teria 
gerado cerca de 9% de desmatamento no 
mesmo período5. Ainda de acordo com 
o Greenpeace, a simples notícia de que o 
trecho da rodovia viria a ser pavimentado 
teria atraído milhares de pessoas para a 
região. Significa, assim, que a pavimentação 
de uma rodovia contribui para o impacto 
antrópico, de forma superlativa. Acresça-se a 
esta informação o fato de que tal região tem 
relevância, pela extraordinária biodiversida-
de e recursos naturais, englobando biomas, 
como o amazônico e o Cerrado, além das 
áreas de transição entre eles. Mais ainda: 
ali se situam as nascentes dos rios Tapajós, 
Teles Pires e Xingu6.

A pavimentação da BR 163 como corre-
dor para o escoamento dos grãos produzidos 
no norte de Mato Grosso, apresentaria cus-
tos extraordinários para o meio ambiente, 
em face da provável migração humana  
descontrolada para o bioma amazônico, 
além do aumento dos níveis de poluentes 
em suspensão (emissões de CO2), gerados 
pelos motores dos caminhões a trafegar no 
trecho paraense da rodovia. Além desse 
impacto, some-se o fato de que o transporte 
de cargas de baixo valor unitário – como o 

caso dos grãos – pelo modal hidroviário, 
corresponde a uma economia aproximada 
de 14% em relação ao modal rodoviário. No 
caso em estudo, replicar no transporte da soja 
por meio de caminhões, significa contribuir 
severamente com o chamado “custo Brasil”, 
retirando a competitividade do produto 
brasileiro. Há que considerar, ainda, que o 
trecho a ser pavimentado está em região de 
elevado índice de chuvas, fator de especial 
encarecimento de manutenção da via.

Logo, em face da decisão governa-
mental de construir hidrelétricas na bacia 
do Tapajós, parece racional conferir-lhe as 
respectivas eclusas, de modo a permitir que 
o transporte rodoviário de grãos do norte de 
Mato Grosso destinados à exportação, limite-
se ao trecho entre os locais de colheita e a 
cachoeira Rasteira, no rio Teles Pires. Dessa 
forma, poder-se-ia reduzir os custos com o 
transporte e impactar bem menos o meio 
ambiente regional. n

notas
1 Consultar o portal http://www.geipot.gov.br/
estudos_realizados/soja/Capítulo_2.htm.  
O órgão entrou em processo de liquidação em 
21/02/2002, de acordo com HTTP://www.
geipot.gov.br/Inventarianca/AEmpresa.htm.  
2 Verificar o portal http://www.mar.mil.br/dhn/
chm/avgantes/folheto/relcar2011-2.pdf .
3  Disponível no portal http://www.ahimor.gov.
br/tapajos/index.htm.
4  Examinar em http://www.eletrobras.com/
elb/.../FileDownload.EZTSvc.asp?... 
5 Dados obtidos na página 
HTTP://www.greenpeace.org.br/tour2005_
br163/tour.php .
6 Sugiro consultar a Dissertação defendida  
em 2006 por Vanessa José da Rocha, que pode  
ser obtida em http://repositorio.bce.unb.br/
bitstream/10482/3439/1/VANESSA%20
JOS%C3%89%20DA%20ROCHA.pdf 

cesAr AUGUsto lAMBert De AZeveDo*

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref).

considerações soBre o 
escoaMento racional da 

PRODUçÃO 
AGRICOLA 
do norte do estado 
de Mato grosso
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DIReITo

N
ão há quem não se lembre dos 
primeiros dias do acadêmico de 
direito nas aulas de Introdução 
ao Estudo do Direito e da bata-
lha que se travava a respeito da 
predominância do direito e da 

moral. Aqueles círculos que os professores 
lançavam nas lousas nos cercam até os dias 
atuais, pois a teoria jurídica pura de Hans  
Kelsen ao distinguir entre o Direito e a 
natureza procura, igualmente, encontrar os 
limites que separam a natureza do espírito.

Ali ficou claro que a ciência do direito 
é uma ciência do espírito e não ciência 
natural. Pode-se até discutir se a antítese 
de espírito e natureza coincide ou não com 
as de realidade e valor, de ser e dever ser, 
de lei causal e norma, ou se o reino do 
espírito é mais amplo do que o do valor, 
do dever ser ou da norma. 

Desfaz-se a conexão em que sempre 
se apresentou o Direito e a Moral, sem 
que se negue valor ao postulado de que o 
Direito deve ser Moral, não devendo pairar 
qualquer espécie de dúvida. 

Mas não devemos nos iludir, e até mes-

mo repudiar a concepção segundo a qual 
o Direito, considerado em si mesmo, é 
uma parte da moral e, portanto, enquanto 
Direito, é um sentido e até certo ponto 
um fenômeno ético. Quando se diz que o 
Direito é uma parte da Moral, não se es-
clarece devidamente se essa afirmação se 
limita à exigência natural da moralidade 
do Direito ou se, pelo contrário, pretende 
dizer-se que o Direito possui, de fato, cará-
ter moral, por ser uma parte da Ética; essa 
obscuridade, num ponto tão fundamental, 
serve para atribuir ao Direito o valor abso-
luto que a moral obtém para si. 

Sem esse intróito, caminhar-se-ia sem 
luz pelas veredas da ética em direção ao 
destino principal, pois o problema funda-
mental de toda a nossa política constitu-
cional está na definição da estrutura, do 
sistema federativo.

O conceito de Estado não é unívoco, vis-
to que pode ser examinado sob os ângulos 
filosófico, político e estritamente jurídico. 
Neste momento, devido a extensão deste 
trabalho, ocupar-se-á do relato apenas sobre 
o conceito filosófico, delineado por Georg 

Hegel (1770 – 1831), onde se evidencia  
que o Estado deduziria a realidade da idéia 
ética, consistente na síntese do espírito ab-
soluto, a partir da dialética entre a família e 
a sociedade numa realidade ética.

Considerando as várias teorias que 
deram origem ao Estado e o fundamento 
do poder político, as contratualistas capi-
taneadas por Thomas Hobbes, John Locke 
e Jean-Jacques Rousseau determinam 
a sociedade política como resultado do 
acordo de vontades, tácito ou expresso, 
entre os membros da sociedade humana, 
que assinalaria o fim do estado natural e 
o início do estado social.

Interessa-nos aqui a corrente demo-
crática, investigada por Rousseau, a partir 
da concepção do homem natural à seme-
lhança do animal selvagem, dotado de 
força, habilidade e saúde, como também 
a liberdade, posto que possui a capacidade 
de concordar ou resistir às regras que lhe 
são prescritas e que possui capacidade 
de desenvolver suas potencialidades em 
relação ao equilíbrio com o meio.

Desprezando-se os tipos históricos 
de Estado, por impropriedade do loccus, 
partiremos para o Poder Político, como 
elemento formal do Estado exercido no 
Estado e pelo Estado. 

À luz do que até aqui se dissertou, é 
fato que o poder político dispõe de dimen-
sões éticas autônomas, representadas pela 
legalidade, legitimidade e licitude, adstri-
tas à Ciência do Direito, Ciência Política e 
Ciência da Moral.

Não se pode olvidar, e talvez aqui esteja 
o cerne da questão, que o poder político 
sofre limitação provocada pelo sistema de 
freios e contrapesos na medida em que 
estabelece a interpenetração das funções 
estatais e o controle recíproco entre o 
Executivo, o Legislativo e o Judiciário com 
a falsa finalidade de impedir potenciais ex-
cessos dos Poderes do Estado, que segundo 
Guilherme Pena, funciona como condição 
de legitimidade do Governo. Em resumo, 
esse sistema, egresso do Direito Constitu-
cional norte-americano consiste na garantia 
de manutenção do equilíbrio constitucional 
entre os Poderes do Estado.

Essa relação cruzada de intromissão de 
um Poder em outro é que, se mal utilizada, 
põe em risco todo o sistema político, uma 
vez que fará surgir o poder de barganha na 
república como consagrado no corpo do 
texto constitucional, onde nos deparamos 

com o controle do Poder Executivo sobre o 
Poder Judiciário, quando da nomeação dos 
membros do Supremo Tribunal Federal, do 
Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais 
Regionais Federais, do Tribunal Superior 
do Trabalho, dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, do Tribunal Superior Eleitoral, 
dos Tribunais Regionais Eleitorais e do 
Superior Tribunal Militar.

O Poder Judiciário, por outra via,  contro-
la o Executivo e Legislativo quando da consti-
tucionalidade das leis e dos atos normativos. 
E o Poder Executivo controla o Legislativo 

ÉTICAA
coMo pressUposto 
Do estADo BrAsileiro
“A moralidade é a melhor de todas as regras para 
orientar a humanidade”.

Friederich Nietzsche

*Advogado, membro da Comissão de  
Ética da 57ª Seção da OAB/RJ, membro  
de grupo de pesquisa em criminologia  
da UNESA, associado do Instituto  
Brasileiro de Ciências Criminais.

Xisto MAttos*

pela iniciativa reservada de leis que versem 
sobre determinadas matérias (art. 61, § 1º), 
pelo controle legislativo sobre as medidas 
provisórias. O Legislativo controla o Judiciá-
rio quando fixa o subsídio dos magistrados, 
pelo impeachment dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal e pela aprovação e escolha 
dos membros dos Tribunais Superiores.

Assim,  somos expectadores de desvios 
éticos no sistema de freio e contrapesos, 
pois como o cidadão é detentor apenas 
da liberdade civil fica impossibilitado de, 
individualmente, manifestar-se contra as  

posturas éticas oriundas deste relaciona-
mento, mas como dizia Simonal: “Deixa que 
digam, que pensem, que falem, deixa isso 
pra lá, vem pra cá, o que é que tem? ...mão-
zinhas com mãozinhas pra lá, beijinhos com 
beijinhos pra cá, vem balançar...” n

Fotomontagem: Sendino
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vIaGens

Texto e fotos: 

rosA nAir MeDeiros*

 às ricas 
   atrações históricas 

da capital e 
da vizinha olinda, 
aliam-se os muitos 

encantos do seu 
litoral

uM destino cada  vez 
Mais coBiçado 

PERNAMBUCO, 
Uma bela e clássica imagem  

do centro de recife,  
as coloridas construções  

à beira do rio

os famosos bonecos do carnaval de recife e 
olinda na embaixada dos Bonecos Gigantes

uma das charmosas pontes que conecta o centro da cidade

o antigo Paço da alfândega hoje abriga um moderno centro de compras e lazer

A 
capital pernambucana é dese-
nhada pelas águas. Além das 
belas praias do oceano Atlân-
tico, ornadas pelos recifes que 
formam piscinas naturais, os 
rios imprimem seu charmoso 

traçado. O Capibaribe e o Beberibe cortam 
a cidade, dividindo o centro em três ilhas, 
onde estão os históricos bairros do Recife, 
Santo Antônio e Boa Vista. Conectando as 
ilhas, as famosas pontes tornaram-se um 
dos cartões-postais da cidade. A essa pai-
sagem ímpar, agrega-se um rico patrimônio 
arquitetônico e cultural.

Iniciamos a jornada pelo Bairro do 
Recife, também chamado de Recife Antigo. 
Um ótimo ponto de partida é a Praça Rio 
Branco, que possui várias atrações, como 
o Marco Zero. Banhada, ao norte, pelo 
estuário do porto, proporciona uma ampla 
vista do exuberante Parque das Esculturas 
do artista Francisco Brennand, instalado 
no dique natural que protege o estuário. 
Circundando a praça, há belos edifícios – 
uma mostra das construções históricas do 
bairro, onde a cidade teve origem.

Há cinco séculos, o Recife Antigo 
existia praticamente em função do porto. 
Durante a ocupação holandesa (1631-
1654), foram construídas fortificações, 

canais, pontes e aterros para a ampliação 
da área. Após a saída dos holandeses, o 
lugar continuou a crescer, ampliando o 
legado arquitetônico.  Um agradável lugar 
para passear é a Rua do Bom Jesus, repleta 
de prédios antigos e coloridos. Nessa via 
especial encontra-se uma divertida atração, 
a Embaixada dos Bonecos Gigantes, que 
expõe os famosos bonecos criados para 
participar do Carnaval de Recife e Olinda, 
permitindo que os turistas tenham uma 
clara ideia da sua dimensão. 

referência à torre de mesmo nome localizada 
na cidade de Sebastopol, que naquele ano, 
durante a Guerra da Crimeia, resistiu por 
longos meses às investidas adversárias. As 
linhas arquitetônicas imponentes do edifício 
foram associadas à Torre Malakoff por reme-
ter à ideia de grandiosidade. Hoje o local 
funciona como espaço cultural. 

Instalado às margens do Capibaribe, o 
Paço Alfândega é um agradável lugar para 
passear. Ocupa uma edificação do século 

Continuando pela Bom Jesus, chega-se à 
Torre Malakoff, construída para ser o Portão 
Monumental do, então, Arsenal da Marinha, 
servindo também como observatório astro-
nômico. O prédio, inaugurado em 1855, foi 
batizado de Malakoff pelos moradores em 

XVIII, que foi um convento e depois sede 
da alfândega. A restauração preservou a 
beleza da arquitetura antiga do prédio, 
que abriga um moderno centro de com-
pras e lazer. Do Paço Alfândega tem-se 
uma linda vista do rio.
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 recifes na praia da Boa viagem

 os ricos detalhes em ouro  
da igreja de são bento

igreja e Mosteiro de são bento

outras atrações no centro histórico
A Praça da República, no bairro de Santo 

Antônio, é um ponto de referência. Em fren-
te, está o Palácio do Campo das Princesas 
(século XIX), sede do governo do Estado. 
Nas imediações, encontram-se outros belos 
edifícios, o Teatro de Santa Isabel, em estilo 
neoclássico, o Liceu de Artes e Ofícios de 
Pernambuco (ambos do século XIX) e o 
Palácio da Justiça, erguido nas primeiras 
décadas do século XX.

A Capela Dourada, construída entre os 
séculos XVII e XVIII, também está a pouca 
distância da praça. Situada na Rua Imperador 
Dom Pedro II, ganhou essa denominação de-
vido ao seu interior revestido com lâminas de 
ouro. A Capela, fundada pela Ordem Terceira 
de São Francisco, integra um complexo que 
reúne convento e igreja.

Ainda no bairro de Santo Antônio, 
não deixe de visitar a Casa da Cultura. 
Considerada o maior polo de comércio de 
artesanato na capital, ocupa um imponente 
prédio do século XIX, que funcionou como 
presídio da cidade até a década de 1970. 
O local foi revitalizado e as celas transfor-
madas em lojinhas. 

Outro ótimo endereço para compras é 
o Mercado de São José (Praça Dom Vidal), 
onde se encontra desde iguarias gastronô-
micas a artigos de couro, tecidos rendados e 
diversas opções de lembrancinhas. Inaugura-
do em 1875, o edifício apresenta arquitetura 
em ferro típica daquela época. 

Localizado também no bairro de São 
José, o Forte das Cinco Pontas é uma das 

construções holandesas remanescentes. No 
final do século XVII foi restaurado, quando 
assumiu a forma retangular que apresenta 
hoje. No local funciona o Museu da Cidade 
do Recife, que contém documentos icono-
gráficos, retratando a história urbana e social 
da capital pernambucana.

A visita ao centro da cidade só fica 
completa com o passeio de barco pelos rios 
Capibaribe e Beberibe, pois proporciona 
um ângulo diferente dos principais pontos 
turísticos. O trajeto inclui as três ilhas, onde 
se pode admirar belas construções, como 
o casario da Rua da Aurora, o Marco Zero, 
os jardins do Palácio do Governo, o pré-
dio da Assembléia Legislativa e, claro, as 
históricas pontes. Durante o tour podemos 
observar a evolução urbana ao longo das 
ilhas, onde antigas construções convivem 
com prédios modernos.

oficina e instituto brennand
Afastado do centro, o bairro da Várzea 

possui dois espaços culturais que atraem 
inúmeros visitantes. Um deles é a Oficina 
do artista plástico pernambucano Francisco 
Brennand. Nas terras do antigo Engenho 
(depois Cerâmica) São João, o artista insta-
lou o seu ateliê. Ali estão expostas muitas 
das suas obras, parte delas dispostas a céu 
aberto, em um grande jardim.

O Instituto Ricardo Brennand, fundado 
pelo colecionador e empresário Ricardo 
Brennand (primo de Francisco), está localiza-
do no Castelo São João, em estilo medieval, 
e reúne museu, pinacoteca e biblioteca. 

Apresenta ampla documentação histórica 
e iconográfica relacionada ao Brasil colo-
nial, especialmente do período  holandês. 
Na pinacoteca, destacam-se trabalhos de 
Albert Eckhout e de Frans Post (15 obras), 
contratados pelo conde Maurício de Nassau 
para retratar a flora, a fauna e o cotidiano 
da região. O Instituto também abriga uma 
coleção de armaduras e armas brancas, 
proveniente de vários países. 

Praia de boa viagem
O próximo destino é a famosa Praia 

de Boa Viagem, com aproximadamente 
sete quilômetros de extensão, situada no 
bairro de mesmo nome. A maior parte 
da praia é protegida por uma barreira de 
recifes. Na maré baixa formam-se várias 
piscinas naturais rasas, com águas mornas 
e transparentes. Possui boa infra-estrutura, 
quiosques, calçadão e ciclovia. É delimita-
da, ao norte, pela Praia do Pina e, ao sul, 
pela Praia da Piedade.

A Praia do Pina, com uma longa faixa 
de areia e coqueiros na orla, é bastante 
frequentada pelos moradores. A Praia de 
Piedade está situada na cidade de Jabo-
atão de Guararapes, vizinha da capital 
pernambucana.

Como toda metrópole, Recife tem uma 
vida noturna movimentada e que atende a 
diversos estilos. A maioria dos bares, restau-
rantes e casas noturnas estão situados nos 
bairros de Boa Viagem e do Recife Antigo. 

estilo barroco, com detalhes em ouro; a de 
Nossa Senhora do Carmo – além das belas 
cadeiras usadas pelo coral, possui vários 
quadros a óleo sobre madeira, pintados pe-
los frades; a Igreja e Mosteiro de São Bento, 
com ricos detalhes em ouro no Altar-mor; e 
o Convento de São Francisco, formado por 
um conjunto que inclui a Igreja de Nossa 
Senhora das Neves, a Capela de Santana 
e a de São Roque.

Os casarões coloniais compõem a he-
rança arquitetônica de Olinda. Percorrendo 
as suas ladeiras, pode-se apreciar essas cen-
tenárias construções, onde hoje funcionam 
lojas, escolas, ateliês, restaurantes.

Uma vista inesquecível da paisagem 
é assegurada do Alto da Sé. Para ampliar 
ainda mais a perspectiva, há o elevador 
panorâmico, instalado no antigo prédio da 
Caixa d’Água do Alto da Sé, que dá acesso 
a um excelente mirante. Dali se avista 
o mar e, ao longe, os prédios de Recife. 

Porto de galinhas
O litoral sul do estado possui praias 

famosas, como Porto de Galinhas, no 
município de Ipojuca, a 60 quilômetros da 
capital. A praia conta com vários recifes 
e piscinas naturais, onde mergulhadores 
iniciantes e veteranos podem descobrir a 
riqueza da vida marinha. Uma das ativi-
dades tradicionais é o passeio de jangada 
que leva às piscinas naturais.

Os 18 quilômetros de praias de Ipoju-
ca revelam lugares incríveis, como Muro 
Alto, menos agitada que a vizinha Porto 
de Galinhas, com águas claras e mornas. 
A praia está protegida por um extenso 
recife. Durante a maré baixa, a água fica 
retida, deixando-a parecida com uma 
lagoa. Alcançada a pé a partir de Muro 
Alto, a Praia de Cupe, nos trechos sem 
arrecifes, possui mar agitado, atraindo os 
fãs de esportes náuticos. 

 
olinda

Ir a Recife é uma viagem que vale por 
duas, pois a seis quilômetros está Olinda. 
O centro histórico, também chamado de 
Cidade Alta, é um lindo espetáculo arqui-
tetônico. Em 1982, Olinda foi reconhecida 
como Patrimônio Histórico e Cultural da 
Humanidade pela Unesco. 

Grande parte desse patrimônio é 
constituído por suas igrejas, mais de 20, 
cujas torres fundem-se com a paisagem da 
cidade. Destacam-se a Igreja da Sé, que 
apresenta no interior duas ricas capelas em 
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*Capitão-de-Corveta (T)

enormes 
galinhas 

enfeitam as  
ruas da vila

banhistas caminham nos recifes da praia de Porto de galinhas

piscina natural forma as linhas do mapa  
do Brasil em porto de Galinhas

Uma imagem idílica, 
as jangadas parecem 
flutuar sobre as águas 

transparentes

Praia dos carneiros: vista da igrejinha de são benedito, no final da praia de rio

A Praia de Maracaípe é conhecida 
como o paraíso dos surfistas devido as 
suas ondas fortes. Possui águas claras, 
areias finas e denso coqueiral. No Pontal 
de Maracaípe ocorre o encontro das águas 
do rio Maracaípe e do mar. Nessa área 
podem ser feitos passeios de jangada 
que permitem vislumbrar a vida marinha 
fascinante apoiada pelos mangues, como 
os cavalos-marinhos.

Visando à preservação desses animais 
na região foi criado o Projeto Hippocam-
pus. Na Vila de Porto de Galinhas há um 
aquário do projeto, onde os visitantes 
podem admirar diversos cavalos-marinhos 
e outras espécies.

  O centro da Vila é um agradável lugar 
para passear. Chamada de calçadão pelos 
moradores, a rua que tem acesso restrito 
é o “point” do local. Uma das atrações ali 
são as enormes galinhas que enfeitam as 
ruas. Elas são obras do artista Carcará,  

que utilizou o tronco de coqueiros para 
confeccioná-las. 

a idílica Praia dos carneiros
O município de Tamandaré, situado 

a cerca de 50 quilômetros de Ipojuca, é 
um destino cada vez mais procurado. A 
Praia de Tamandaré possui águas claras e 
mornas, mas a pérola da região é a Praia 
dos Carneiros, com cinco quilômetros de 
extensão e coqueiros que margeiam esse 
lugar idílico, contornado por mar calmo e 
transparente, areia branca e recifes que 
formam piscinas naturais.

Carneiros tem ainda um rio de águas 
verdes que se mistura com o mar na maré 
alta, formando uma linda e peculiar pai-
sagem. As várias piscinas naturais são de 
acesso fácil, próximas da areia. Compõe 
esse cenário bucólico, a igrejinha de São 
Benedito, no final da praia de rio.

opções de restaurantes e muitas lojas, onde 
se pode comprar de tudo, especialmente as 
lembrancinhas com o tema das galinhas – 
uma marca do local.

Antes de partir, reserve mais um dia 
para relaxar nas piscinas naturais, que se 
formam a pouca distância da praia central 

naturais em Taoca, Barreira de Peroba e 
Barra Grande. Mas se o passeio for de um 
dia, as Galés são uma preciosa amostra 
desse litoral. 

Retornando a Porto de Galinhas, usu-
frua mais das atrações do vilarejo, pois há 
ótimos bares com música ao vivo, várias 

Passeio a Maragogi
  A cidade de Maragogi faz parte do 

estado de Alagoas, mas está muito próxima 
de Pernambuco (cerca de 100 quilômetros 
de Ipojuca), por isso quem vai a Porto de 
Galinhas tem a possibilidade de conhecer 
algumas das suas praias fascinantes, que 
integram a chamada Costa dos Corais. Em 
Porto de Galinhas, as agências oferecem 
passeios organizados de um dia para conhe-
cer a mais famosa atração de Maragogi – as 
Galés, um conjunto de piscinas naturais.

O município tem 22 quilômetros de 
praias de mar tranquilo, areias brancas, 
densos coqueirais. As Galés estão na Praia 
de Maragogi e ficam a seis quilômetros da 
costa. O deslocamento da beira-mar até as 
Galés leva 20 minutos. As piscinas transpa-
rentes permitem ver a diversidade de cores 
dos peixes que rodeiam os visitantes.

Quem dispõe de mais tempo para ex-
plorar Maragogi, encontra lindas piscinas 

da Vila; e aprecie  o cenário composto pelas 
inúmeras jangadas, com suas velas colori-
das, deslizando nas águas transparentes. 
Com essa idílica imagem, nos despedimos  
do litoral sul de Pernambuco. n
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cURIosIDaDes HIsTÓRIcas

M
uito já se escreveu sobre as 
qualidades do Fundador do 
Clube Naval, Contra-Almirante 
Luiz Felipe de Saldanha da 
Gama. Figura naval da mais 
elevada estirpe, o Almirante 

Saldanha é anualmente homenageado pelo 
Clube Naval no aniversário da sua fundação, 
quando diversos oradores brilhantemente 
têm louvado a sua dedicação à Pátria e à 
Marinha, além das reconhecidas caracterís-
ticas intelectuais e de liderança. 

Dentre os oradores que escreveram ou 
discursaram sobre a vida do Almirante Salda-
nha, o mais recente foi divulgado na Revista 
do Clube Naval nº 366 (abr/mai/jun), pro-
nunciamento feito em 14 de abril de 2013 
pelo CMG (Ref) Joãomar de Aragão Dutra, em 
que ressaltou a sua lealdade, incorruptível 
por seu caráter. Qualidades tão necessárias 
a quem serve ao país, em qualquer função, 
seja ela executiva, legislativa, judiciária ou 
em carreiras de governo como militares, 
funcionários públicos e diplomatas. 

Além daqueles oradores, vários livros 
têm sido escritos sobre a sua trajetória, um 

deles praticamente no 
calor dos acontecimen-
tos como é o caso da 
obra A Revolta da Ar-
mada e a Revolução Rio 
Grandense, concluída 
em dezembro de 1901. 
Mais recentemente, em 
fevereiro de 2009, foi 
editado o Diário e Cor-
respondências do Almirante Saldanha da 
Gama, contendo seu perfil histórico, feito 
pelo Vice-Almirante (Ref) Hélio Leôncio 
Martins. Também o Capitão-de-Corveta 
Washington Perry de Almeida, em palestra 
realizada para os Aspirantes da Escola Naval 
em 24/7/1981, discorreu sobre o Almirante 
Saldanha, assim concluindo suas palavras: 
“Saldanha, cuja vida foi uma luminosa 
trajetória, foi certamente aquele que mais 
impressionou na sua época pelo conjunto 
de qualidades e o chefe que mais tradição 
deixou aos que lhe sobreviveram”.

Após tão competentes historiadores e  
oficiais da Marinha do Brasil, não se tem a pre-
tensão de abordar assunto tão amplamente 

divulgado como as qua-
lidades incontestáveis 
do Almirante Saldanha 
da Gama, mas falar de 
uma menos conhecida, 
pelo menos não citada 
nas biografias e relatos 
sobre sua vida, que tive 
oportunidade de con-
sultar. Essa qualidade 
foi registrada em 1898, 

na obra Caissana Brasileira, o primeiro livro 
completo sobre xadrez escrito no Brasil, 
de autoria do pianista e antigo músico da 
corte, Arthur Napoleão, um dos fundadores 
do primeiro Clube de Xadrez do Rio de 
Janeiro, em abril de 1877.

Na página 276 do livro Manual de Xadrez 
escrito em 1948, é mencionado que na Cais-
sana Brasileira, ao lado de jogadores famosos, 
como Caldas Viana e do escritor Machado 
de Assis, consta um Problema de Xadrez, de 
autoria do Almirante Saldanha. Desde que 
recebi de presente um exemplar daquele 
Manual, há mais de quinze anos, tenho pro-
curado conhecer o problema formulado pelo 
fundador do nosso Clube Naval. 

Com aquele inten-
to, procurei nas biblio-
tecas do Clube Naval e 
do Clube Militar, na Bi-
blioteca Nacional e no 
atual Clube de Xadrez 
do Rio de Janeiro, não 
encontrando o referido 
livro. Como estamos 
na era da Internet, ao 
consultar o acervo de 
algumas Bibliotecas, constatei que no Real 
Gabinete Português de Leitura, havia um 
exemplar da Caissana Brasileira. Em contato 
com o Real Gabinete, soube que o livro está 
catalogado como “obra rara” e não poderia 
ser emprestado, nem mesmo através do con-
vênio inter bibliotecas, do qual a biblioteca 
do nosso Clube faz parte.

 
bibliografia:
• Arthur Napoleão – Caissana Brasileira
Dunshee  de Abranches – A Revolta da 
Armada e A Revolução Rio Grandense, em dois 
volumes  
• Günter Axt/Milena Cardoso Costa/Hélio 
Leôncio Martins – Diários e Correspondências 
do Almirante Saldanha da Gama                                                                                
• Idel Becker – Manual de Xadrez
• Joãomar de Aragão Dutra – Ode ao 
Almirante Saldanha da Gama 
• Washigton Perry de Almeida – Traços 
Biográficos do Almirante Saldanha da Gama

ALMIRANTE 
SALDANHA DA

GAMA

Antônio tânGAri Filho*

tanto que este autor, que é enxa-
drista de muito pouca experiência 
o resolveu.

Ao terminar esta singela homena-
gem ao Almirante Saldanha da Gama, 
tenho o dever de registrar o apoio 
obtido de todos os funcionários do 
Real Gabinete Português de Leitura 
que procurei e os agradecimentos 
ao seu presidente, que autorizou que 
fossem feitas as fotos de páginas da 
obra rara e na qual há uma dedica-
tória do seu autor ao Real Gabinete. 
Da mesma maneira, devo assinalar 
que minha pesquisa foi em muito 
facilitada pela biblioteca do Clube 
Naval e pelo Clube de Xadrez do Rio 
de Janeiro. Cabe ainda mencionar 
que o Real Gabinete, cuja biblioteca 
é de uma beleza admirável, guarda 
incomensurável volume de livros, tem 
o Catálogo dessas obras digitalizado e 
disponível na Internet, demonstrando 
a capacidade e dedicação dos seus 
profissionais de Biblioteconomia.

Não somente o problema 118 foi 
fotografado, mas outras fotos foram 
tiradas dentre elas a da página onde 
está a sua solução, com celular, pelo 
meu neto Rodrigo, que nas suas 
férias escolares acompanhou o avô 
nessa aventura histórica e cultural. 
Essas imagens ilustram a presente 
matéria e merecem ser vistas, prin-

cipalmente pelos que ainda não tiveram 
o privilégio de conhecer o Real Gabinete 
Português de Leitura. n

Em julho deste ano, 
compareci ao Real Gabi-
nete Portuguez de Leitura, 
para tentar pelo menos 
tirar fotos da obra. Fui 
atendido muito gentilmen-
te e informado de que 
só o presidente poderia 
autorizar. Imediatamente, 
fiz um requerimento de 
próprio punho, que foi 
deferido no mesmo dia. De 
muito valeram para obter a 
permissão o fato de ser o 
Almirante Saldanha funda-

dor do Clube Naval, conforme descrevi no 
requerimento, bem como a justificativa de 
que a intenção seria escrever sobre as suas 
qualidades como enxadrista.

Finalmente, eis o problema nº 118 “Mate 
em 3 lances” proposto pelo Almirante Salda-
nha e que foi fotografado da página 101 do li-
vro Caissana Brasileira. Não é de difícil solução,  

*Capitão-de-Corveta (Ref-IM).  
Componente da Turma Elmo (1955/1957), 
bacharel em Ciências  
Econômicas, formado pela UERJ em 1968, 
Ex-diretor de empresas privadas e estatais, 
natural de Belo Horizonte – MG,  
onde nasceu, em 1938.

OUTRA QUALIDADE

o lance da página 276 e o frontispício do 
primeiro livro de xadrês publicado no Brasil

visões externa e interna do real Gabinete 
português de leitura
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Se olharmos cuidadosa e paciente-
mente, poderemos criar uma base 
segura de conhecimento, para nos 
ajudar a lidar com problemas filo-
sóficos que têm nos acompanhado 
desde o inicio da filosofia. (Ver: 
“O Livro da Filosofia”/ [tradução 
Douglas Kim] – São Paulo: Globo, 
2011, p. 224).

Como método, a fenomeno-
logia examina os conteúdos da 
consciência, enquanto são pura-
mente dados (dado é o ponto de 
partida para o conhecimento, mas 
não é ainda o conhecimento). A 
fenomenologia não pressupõe 
coisa alguma, nem as proposições 

da ciência, nem as experiências psicológi-
cas. Coloca-se “antes” de toda a crença e de 
todo o juízo para explorar simplesmente o 
dado. O Dic. de ABHF 2 ed 31 imp. na p.769, 
esclarece: “Fenomenologia – Sistema do 
filósofo alemão Edmund Husserl (1859-1938), 
e de seus  seguidores, caracterizado princi-
palmente pela abordagem dos problemas 
filosóficos segundo um método que busca a 
volta às coisas mesmas, numa tentativa de 
reencontrar a verdade nos dados originários 
da experiência.”

O objeto próprio da reflexão filosófica é 
o homem na sua existência concreta, finita 
e contingente. Segundo essa concepção, a 
existência supõe a consciência de si mesmo. 
Os indivíduos é que criam o sentido e a 
essência de suas vidas, por meio da ação e 
da coragem. Tal tese se opõe à concepção 
de que essência e sentido da vida tenham 
sido criados por doutrinas filosóficas ou 
religiosas. (Essência: aquilo que constitui a 
natureza de uma coisa.) É importante frisar 
que, entre as várias doutrinas de nosso 
tempo, o existencialismo é a que goza de 
maior e mais sugestiva atração. Todos, onde 
quer que seja, perguntam, discutem, ajuízam, 
inquietam-se pela filosofia da existência 
(Ver: “Dic. de Filosofia” de Abbagnano, 4 ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000). Intérprete 
desta situação de angústia (na qual o flagelo 
horroroso da guerra lançara a humanidade), 
é o existencialismo, como uma análise mi-
nuciosa da experiência cotidiana, em todos 
os seus aspectos, sobretudo os aspectos irra-
cionais da existência humana. (Ver: Mondin: 
“Curso de filosofia: os filósofos do Ocidente” 
Vol.3 - São Paulo: Paulus, 1981-1983).

FIlosoFIa

EXISTENCIALISMO
WAlter ArnAUD MAscArenhAs*

PROPÓSITO – Distinguir no panorama filosófico o significativo  
movimento de ideias que surgiu no período entre as duas guerras 
mundiais e que se tornou conhecido por Existencialismo,  
Filosofia da Existência ou Ontologia Existencial.

considerações de ordem geral

É 
corrente a ideia de que a causa 
imediata da Primeira Guerra Mun-
dial teria sido o assassinato do 
arquiduque austríaco Francisco 
Ferdinando, herdeiro do trono da 
Áustria-Hungria (ou Antigo Im-

pério). O monarca reinante Francisco José 
(84 anos) tinha a morte esperada a cada 
momento, por isso o assassínio do príncipe 
herdeiro e de sua esposa, na cidade bósnia 
de Sarajevo, foi considerado, com justiça, 
um ataque ao Estado. A conflagração, que 
eclodiu em 1914 e durou quatro anos, foi 
uma das mais terríveis e formidáveis da 
Historia Mundial. Contam os historiadores 
que, de um total de 65 milhões de homens 
engajados no conflito, 10 milhões morreram 
e outros 20 milhões ficaram feridos.

Jamais se vira conflito de tal magnitude, 
com engajamento de várias nações dos cinco 
continentes, milhões de militares em inúme-
ras frentes de batalha, artefatos e recursos 
bélicos de toda ordem (aviões, submarinos, 
dirigíveis, tanques e trincheiras), além do 
emprego de mulheres na produção bélica e 
como enfermeiras, e ainda com o uso maciço 
da propaganda. 

A revista História da Biblioteca Nacional 
(ano 3, nº 37, out. 2008) descreve, com 
detalhes, a maior hecatombe de todos os 
tempos, só vindo a ser suplantada vinte anos 
depois, com a explosão da Segunda Guerra 
Mundial, ainda mais horrorosa e devastadora 
em perdas e danos.

Esta guerra tornou-se o marco de um 
substancial movimento de renovação 
filosófica. Foi quando surgiu a corrente 

de pensamento que se consagrou na his-
toria da filosofia sob o sugestivo epíteto:  
existencialismo.

existencialismo: 
conceituações diversas

Existencialismo, em sentido amplo, é 
a corrente de pensamento que enfatiza a 
realidade concreta da pessoa humana como 
centro da especulação filosófica. Não se trata 
aqui do homem  em geral (gênero humano), 
mas do ser humano individual, considera-
do como o enigma (descrição metafórica 
ou ambígua de uma coisa) primordial.  

O existencialismo não pergunta o que seja o 
ser em geral, e sim quem é este individuo em 
particular. Disse Sartre: “O existencialismo 
é um humanismo. O humanismo deste eu 
que eu sou; humanismo meu e de todos, 
porque todos são eu”. Também se diz 
existencialista o conjunto de filosofias (ou 
correntes filosóficas) que têm em comum o 
instrumento de que laçam mão para a aná-
lise do conceito de existência e de outros 
termos ou expressões correlatas. 

 Em sentido mais estrito, essa palavra de-
signa os chamados “filósofos ateus”: Martin 
Heidegger, Simone de Beauvoir, Jean-Paul 
Sartre, Maurice Merleau-Ponty, os quais 
afirmam que o ser humano é desprovido de 
“essência”. Isto é correto. Mas não podemos 
deixar de mencionar também os filósofos: 
Sören Kierkegaard (1813-1855), cujas idéias 
forneceram a estrutura do existencialismo, 
e Edmund Husserl (1859-1938), criador da 
fenomenologia, entendida como “método” 
e como “modo de ver”. (Consulte: “Dic. de 
Filosofia”, de José F. Mora e também o “Dic. 
de Filosofia”, de Nicola Abbagnano, para 
um melhor esclarecimento do assunto, em 
extensão e profundidade).

Sören Kierkegaard (1813-1855) é conside-
rado o fundador da filosofia existencial, pelo 
menos no sentido que tem essa corrente 
especulativa para muitos dos atuais existen-
cialistas. A vigência de sua figura e de seu 
pensamento é, certamente, muito maior do 
que foi em sua própria época. O pensamento 
de Kierkegaard – que deveria ser considera-
do sempre em estreita união com sua vida 
e com suas experiências vitais – é, com 
efeito, em grande medida, um pensamento 
antecipador: os temas de sua época são em 
grande parte os temas da época atual. (Ver: 
“Momentos Decisivos do Pensamento Filosó-
fico”, de Luis Washington Vita, Ed. Melhora-
mentos, p.260). Sua filosofia da angústia, 
originada com a constante preocupação 
pela existência de cada individuo concreto, 
é a contribuição essencial de Kierkegaard ao 

existencialismo. No seu significado filosófico, 
como atitude do homem em face de sua  
situação no mundo, esse termo foi introduzi-
do por Kierkegaard em Conceito de angústia 
(1844). A raiz da angústia é a existência 
como possibilidade. Segundo Kierkegaard 
a angústia é a “determinação que revela a 
condição espiritual do homem, caso se ma-
nifeste psicologicamente de maneira ambígua 
e o desperte para a possibilidade de ser livre.” 
(Dic. ABHF 2ed. 31ª imp., p.123). Somente 
depois da Primeira Grande Guerra é que 
Kierkegaard foi descoberto, lido avidamente 
e traduzido em quase todas as línguas.

Edmund Husserl (1859-1938), dedicado 
originariamente, às matemáticas e à astro-
nomia, enveredou depois para a filosofia, 
tendo sido seu pensamento esquematizado, 
por Eugen Fink, em três etapas representa-
das, respectivamente, pelas “Investigações 
Lógicas”, pelas “Ideias” e pela “Lógica formal 
e transcendental” (Idem, p.395). No que 
respeita à Fenomenologia, Husserl assumiu 
uma abordagem similar à de Descartes, mas 
a utilizou de modo diferente. Ele sugeriu 
que, se adotarmos uma atitude cientifica em 
relação à experiência, deixando de lado toda 
suposição particular (incluindo a suposição 
de que um mundo externo existe fora de 
nós), então poderemos começar a filosofar 
numa lousa limpa, livre de todas e quaisquer 
influências. Husserl chamou essa abordagem 
de fenomenologia: uma investigação filo-
sófica sobre os fenômenos da experiência. 
Precisamos olhar para a experiência com 
uma atitude cientifica, deixando de lado (ou 
“colocando entre parênteses”, como dizia 
Husserl) cada uma de nossas suposições.  

Sören 
Kierkegaard

Edmund Husserl
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Chiquita bacana lá da Martinica
Se veste com a casca de banana nanica
Não usa vestido, não usa calção
Inverno pra ela é puro verão
Existencialista com toda razão
Só faz o que manda o seu coração.

Bem antes (no campo da Literatura), o 
mestiço escritor, de origem humilde, Lima 
Barreto (1881-1922), que nascera com o 
Realismo/Naturalismo brasileiro, vive tam-
bém o Simbolismo, porém não foi realista, 
nem naturalista, menos ainda simbolista. 
Tornou-se, entretanto, um precursor do Mo-
dernismo, fazendo uma autentica literatura 
brasileira, fundamentalmente voltada para 
os problemas existenciais do individuo em 
face da sociedade. Morre (1º de novembro de 
1922) no Rio de Janeiro, de colapso cardíaco, 
nove meses depois da realização da Semana 
de Arte Moderna.   

Também, o grande poeta Augusto dos 
Anjos, pode ser  caracterizado como exis-
tencialista (embora não esteja classificado 
como tal na Literatura Brasileira), pois sua 
produção intelectual inclui temas variados 
(escritos em poesia, poema e prosa), de 
belíssima qualidade, como o soneto “A 
Árvore da Serra”, contido em seu único 
livro, Eu, publicado ainda em vida, em 
1912. Morre em 1914.

*Professor do magistério  
superior (inativo)

Heidegger (1889-1976) – O mais importan-
te representante do movimento existencialista 
é Martin Heidegger, que procurou reconstruir 
a Metafisica. Estuda as estruturas mais gerais 
do ser em novas bases, mediante a aplicação 
do método fenomenológico ao estudo do 
ser. Heidegger usa o termo Dasein, que se 
traduz às vezes por “existência”, mas que 
não significa existência no sentido tradicio-
nal. O Dasein não é a existência em geral, 
e tampouco é uma entidade qualquer, mas 
o ser humano enquanto é o único ente que 
se interroga sobre o sentido do ser. Neste 
sentido, tem o Dasein clara preeminência 
sobre os demais entes. Heidegger propõe 
distinguir duas palavras: ôntico e ontológico. 
Ôntico diz respeito aos entes em sua existên-
cia própria; ontológico diz respeito aos entes 
tomados como objeto do conhecimento. A 
característica da filosofia de Heidegger (ao 
menos na sua primeira fase), a única que 
pode ser chamada de existencialista é a 
transformação do conceito de possibilidade, 
como instrumento de analise da existência, 
no de impossibilidade. Sua principal obra 
Ser e Tempo é extremamente difícil de ser 
assimilada, como praticamente tudo o que 
ele escreveu. Consta que Heidegger passou 

os seus últimos trinta anos viajando, escre-
vendo e trocando idéias com amigos, como 
Hannah Arendt e o físico Werner Heisenberg. 
Morreu em Freiburg aos 86 anos. 

Simone de Beauvoir (1908-1986) – A filó-
sofa existencialista, companheira e colega 
de Jean-Paul Sartre, com quem teve um 
relacionamento por toda a vida era tam-
bém romancista. Sua obra O Segundo Sexo, 
levou a abordagem existencialista às idéias 
feministas. Beauvoir era escritora prolífica: 
produziu livros de viagem, memórias, au-
tobiografia em quatro volumes e ensaios 
políticos. Morreu em 1986, aos 78 anos. 

Sartre (1905-1980) – Fora da Alemanha, o 
filósofo que demonstrou a mais clara e ime-
diata influencia de Heidegger foi Jean-Paul 
Sartre. Quando Sartre diz “O existencialismo 
é humanismo”, ele quer dizer que o existen-
cialismo tem como ponto de partida única e 
exclusivamente o homem. Como em Kierke-
gaard, o conceito – chave por excelência na 
filosofia de Sartre é a palavra existência. O 
homem é o único ser vivo consciente de sua 
existência  (diferentemente das plantas e dos 
animais). Sartre afirma: “A existência precede 
a essência”. Ao alegar que a existência vem 
antes da essência, Sartre explicou a posição 

O escritor Jacques Colette em seu livro 
“Existencialismo”, registra: “Durante as 
décadas de 1930-1950, o existencialismo 
designa um clima de pensamento, uma 
corrente literária surgida na Europa que 
obteve grande divulgação principalmente 
na França, com Jean-Paul Sartre, Albert 
Camus, entre outros importantes filósofos”. 
Mais adiante, o escritor diz: “A era do exis-
tencialismo está encerrada, ela coincidiu 
com a época das guerras mais selvagens, 
das violências mais bárbaras, nas quais se 
lançaram as nações européias”.

 
conclusão

Não acreditamos que a filosofia exis-
tencialista esteja superada (como afirmam 
alguns filósofos modernos), porquanto  
problemas, como os da verdade subjetiva, 
das relações entre essência e existência, do 
feminismo existencial, da dor e angústia, 
das categorias ônticas e ontológicas, do ser 
e do sentido do ser, e de um sem número 
de outros, continuam, ainda hoje, a  intrigar  
estudiosos dos vários ramos do Saber. n

Martin Heidegger                                                                                                                                    Simone de Beauvoir                                                                   Jean-Paul Sartre

Merleau-Ponty

que ele acreditava ser mais consistente com 
seu ateísmo (Saiba mais: “O Mundo de Sofia”, 
de Jostein Gaarder; “O livro da Filosofia”, 
trad. Douglas Kim; “Uma historia da Filosofia 
Ocidental”, D. W. Hamlyn).

Merleau-Ponty (1908-1961) – O filósofo 
francês Maurice Merleau-Ponty, nasceu em 
Rocheford-sur-Mer em1908, formou-se em 
Filosofia em 1930, foi professor assistente 
no Liceu Carnot, ensinou na Universidade de 
Lião (de 1945 a 1949), na Sorbonne (de1949 
a 1952) e depois no Collège de France, fre-
quentou a École Normale Supérieure, junto 
com Sartre e Simone de Beauvoir. Sua obra 
principal foi “Fenomenologia da Percepção”, 
publicada em 1945. Colaborou na revista 
“Les Temps Modernes”, até 1955. Em “Hu-
manismo e Terror” ele parece simpatizar com 
Marx, interprete lúcido da intersubjetividade 
concreta. Marx, fenomenólogo da História, 
revela a violência que se dissimula na eco-
nomia liberal capitalista e nos convida, de 
certo modo, a tomá-la como tarefa, a fim de 
solucionar o problema da luta de classes e 
a encaminhar a humanidade no sentido de 
um mundo novo, onde ela possa realizar-se 
plenamente. Todavia uma reflexão sobre os 
processos de Moscou, a tirania stalinista e 

seus campos de concentração, a impiedosa 
repressão da revolta húngara, mostram a 
Merleau-Ponty que “o comunismo real não 
é igual às suas intenções” e que a dialética 
enveredou por duvidosas “aventuras” . Daí o 
conflito com Sartre, e a ruptura que marca, 
desde 1955, o fim de sua colaboração na 
revista “Les Temps Modernes”. Morreu em 
1961, com apenas 53 anos.

A ÁRVORE DA SERRA

– As árvores, meu filho, não têm alma!
Esta árvore me serve de empecilho…
É preciso cortá-la, pois, meu filho,
Para que eu tenha uma velhice calma!

– Meu pai, por que sua ira não se acalma?! 
Não vê que em tudo existe o mesmo brilho?!
Deus pôs almas nos cedros… no junquilho…
Esta árvore, meu pai, possui minha alma!…

 – Disse – e ajoelhou-se, numa rogativa:
“Não mate a árvore, pai, para que eu viva!”

E quando a árvore, olhando a pátria serra,
Caiu aos golpes do machado bronco,
O moço triste se abraçou com o tronco
E nunca mais se levantou da terra!

Só para lembrar. No Brasil do séc. XX, 
mais precisamente na década de 40, o 
existencialismo folclórico encantou os  
cariocas com canções populares carnava-
lescas como “Chiquita bacana” (de Alberto 
Ribeiro e Braguinha, 1949), marchinha 
que se popularizou pela voz de Emilinha 
Borba, que se tornou conhecida como  
“a favorita da Marinha”:
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cada um tem direito de usar 
o nome que quiser! Isso é 
democracia!” – Contesta Roberto, 
mas Xande intercede em defesa de 
sua amiga: “Direito tem, sem dúvida. Mas 
o que a Clara quer dizer é que isso é uma 
humilhação, é se colocar por baixo!” 

E Clara acrescenta: “Quem copia os ou-
tros, automaticamente está se colocando 
em inferioridade!” 

Mas Roberto insiste: “Eu sou a favor 
da pluralidade!” 

“Eu também!” – Concorda – “É ótimo que 
todo mundo fale inglês, francês, espanhol e 
outras línguas, que todo mundo possa se 
entender, se comunicar! Mas procure um 
nome de loja nos EUA, por exemplo, que 
não seja em inglês. Em mil, se encontrar 

eu dizia: o X do problema não está 
nos sintomas externos, não está 

na política. Está no nível mental 
de compreensão de cada um! 
O que acaba, naturalmente, se 
refletindo na política! 

A mentalidade da maioria das pessoas 
é muito baixa! Não falo de cultura, não! 
Falo é de capacidade de compreensão 
humana! É muito baixa! O que predomi-
na é o ‘quero levar vantagem em tudo’!  
É o ‘quero para mim e que se danem os 
outros’! Tanto ricos quanto pobres, douto-
res, empresários ou faxineiros, a maioria 
pensa assim!

Eles reclamam da corrupção, falam 
em ecologia e cidadania, mas ao mesmo 
tempo dão propinas para os guardas,  

ReFleXÃo

eles podeM Mudar o 
MUNDO
N

uma praça do Centro do Rio de 
Janeiro muita gente chega para 
o início de uma passeata de 
protesto marcada para a noite 
que se aproxima. Forma-se um 
burburinho das inúmeras pessoas 

conversando. Entre um grupo de quatro es-
tudantes, uma jovem fala com empolgação. 
Calça jeans e camiseta branca, discretamente 
bonita, ela é o centro das atenções de dois ra-
pazes e de outra moça, igualmente jovens.

“Mais uma passeata para reclamar da 
corrupção, do ensino, da saúde... Mas, sin-
ceramente, eu me pergunto até que ponto 
isso adianta...”

“Aonde você quer chegar, minha amiga?” 
– Interrompe o rapaz, de pele e cabelo muito 
claros, quase um albino, que está em pé  
ao seu lado.

“Veja bem, Xande, como é que os polí-
ticos vão atender às reclamações contra a 
corrupção, se são eles mesmos os corruptos? 
Se é contra eles que se fazem as passeatas? 
Na verdade, eles nunca se preocuparam 
com a educação nem com a saúde do povo, 
então como alguém pode achar que vão 
começar a pensar nisso agora? 

Todos os partidos políticos estão infes-
tados de corruptos, e não dou um ano para 
a gente começar a reclamar das mesmas 
coisas: do ensino, da saúde... Querem mu-
dar as coisas do fim para o começo, de fora 
para dentro! O que precisa mudar primeiro 
é a cabeça das pessoas!”. 

Um homem idoso que prestava aten-
ção, aventura-se a entrar na conversa,  

contestando: “O que tem que mudar são 
esses nossos políticos! Nunca vi tanta 
corrupção! Por acaso você é contra os 
protestos? Acha que devemos aceitar tudo 
sem reclamar?” 

“De forma alguma, meu amigo, tanto 
que estou aqui! Protestar não é só um 
direito, é um desabafo, e muito justo! A 
situação está tão grave, que precisa mes-
mo de uma mudança política, precisa dar 
uma sacudida nesse país! 

Mas, preste atenção, não se iluda... 
Muitas das pessoas que estão aqui, re-
clamando, se estivessem no lugar deles, 
roubariam do mesmo jeito! 

A corrupção é uma coisa institucio-
nalizada! Por isso eu digo que a raiz do 
problema não está na corrupção nem nos 
maus serviços. Isso sempre existiu. O se-
nhor já soube de alguma época em que 
os hospitais atendessem bem aos pobres e 
necessitados? No seu tempo era assim?”

Ele aparenta uns 60 anos e os poucos 
cabelos que lhe restam já estão grisalhos. 

“Meu nome é Roberto. Quando eu tinha 
a sua idade, os serviços públicos também 
funcionavam mal, é verdade. Mas atualmen-
te está uma calamidade!  É insuportável!” 

“Acredito sim! Mas no seu tempo, Rober-
to, também havia muita corrupção! Sempre 
houve obras superfaturadas, sempre morreu 
gente na porta dos hospitais por falta de 
atendimento. E nas escolas públicas, pelo 
que sei, o ensino era muito melhor, mas 
em compensação existiam muito mais 
analfabetos no país.”

Ela reflete por um momento, antes de 
continuar: “Se bem que é difícil dizer o que 
é pior: mais analfabetos ou esse ensino de 
péssima qualidade!” 

“Você concorda então que piorou mui-
to a qualidade do ensino?“ 

“Até nas escolas, a gente ouve as crian-
ças falarem “Quer que eu faço isso? Quer 
que eu vou até lá?’, e a professora não 
corrige, porque ela também fala assim! Na 
faculdade, a galera se liga em inglês, mas 
continua falando errado o português! E essa 
mania de imitar os americanos chega a dar 
vergonha! Veja só os letreiros das lojas, 
quase todos em inglês! Por mim, todas as 
butiques teriam nomes brasileiros, acho 
muito mais charmoso!”

 “Perdão, mas nesse caso, eu acho que 

jogam latinhas nas calçadas, sujam as praias 
e destroem a cidade onde moram. Sem falar 
nos poderosos donos de indústrias, que fa-
zem grandes estragos na natureza, poluindo 
os rios, as lagoas e o ar, com os esgotos e 
as chaminés das suas fábricas.  

E são exatamente essas pessoas que 
acabam se tornando políticos. Quando 
ocupam um cargo público e conseguem ter 
algum poder, como não possuem mentali-
dade altruísta, não trabalham para melhorar 
a cidade e a vida das pessoas... Tudo o que 
fazem é visando o interesse próprio!”

Roberto passa a mão pela cabeça, 
como que alisando os cabelos inexistentes: 
“Infelizmente, é o que mais se vê!” 

 “Os políticos roubam os cofres públicos, 
e os advogados e juízes absolvem esses 
criminosos por dinheiro. Tudo faz parte do 
mesmo jogo! 

Eles roubam porque foram educados 
assim. Desde crianças são incentivados a 
‘vencer na vida’, que no final das contas 
significa ‘ficar rico’! É isso que ensinam para 
as crianças, em vez de ensinarem o amor 
ao próximo, a compaixão...

E agora queremos começar pelo final, 
queremos que os políticos, de repente, acei-
tem as críticas e se tornem honestos.”

A outra moça, negra, muito bonita, 
que até agora somente ouvia, afinal se 
manifesta: “Mas Clara, o que se pode fazer 
além de protestar?”

“Martinha, o que se pode fazer é elevar 
o nível de compreensão humana, a partir 
de nós mesmos!

Vamos tentar compreender o mundo em 
termos altruístas e não em termos pessoais, 
egoístas. Vamos tentar enxergar que a única 
maneira de melhorar a vida neste mundo é 
lutar para que as pessoas e os países deixem 
de se agredir e ajudem-se uns aos outros!” 

Roberto interrompe, de repente:
“Clara, você é religiosa? Com essa 

conversa, está parecendo.”
“Sou, mas não sigo uma religião oficial. 

Eu tenho a minha própria religião e dentro 
dela sou praticante, 24 horas por dia.

“Como assim?”
“Todas as religiões seguem um livro 

sagrado e possuem suas igrejas, onde os 
fiéis se reúnem em dias programados. 
Todas elas têm seus dogmas. Então, os 
fiéis leem o livro sagrado, frequentam a 
igreja, dão os seus donativos e ouvem as 
pregações do chefe da igreja, que geral-
mente são cheias de proibições e castigos.

clAUDio FABiAno De BArros senDin*
Texto e ilustrações:

um, é muito! O estrangeiro, em geral, usa 
o seu idioma nativo, tanto no falar, quanto 
nos nomes de suas empresas!” 

Embora a contragosto, Roberto é obriga-
do a admitir que isso é verdade. 

A jovem retoma o assunto: “Então, como 
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Dessa maneira acham que estão agra-
dando a Deus e rezam para conseguir suas 
graças, que sempre são coisas materiais, 
como melhoria de emprego e salário, 
compra de uma casa, coisas assim... Tem 
muita gente que reza, até mesmo para 
prejudicar outras pessoas!” 

Risos. Mas ela continua:
“A maioria dos religiosos acha que no 

livro sagrado está contida toda a Verdade, 
pois foi ditado por Deus, é a palavra de 
Deus! A partir daí, julgam todas as coisas 
segundo o que está escrito no livro. Ficam 
totalmente presos ao livro. 

Como podem acreditar que num livro 
esteja contido exatamente tudo? E o 
conhecimento espiritual que se formou 
depois... simplesmente é varrido?

Será que Deus ditou aquelas palavras há 
milhares de anos e depois disso não ditou 
mais nada? Ficou calado? Não será possível 
que Deus tenha continuado a ditar ensina-
mentos até hoje? Algumas descobertas cien-
tíficas não teriam sido inspiradas por Deus? 
Alguns pensadores não teriam também 
anotado palavras ditadas por Deus?” 

“Você disse que é religiosa praticante...
Como assim?” – Indaga Roberto. 

“Sou, em tempo integral! Justamente 
por não seguir uma religião, admito re-
ceber ensinamentos espirituais das mais 
variadas fontes. Mas só considero que 
aprendi realmente, quando observo que 
é uma verdade. Aí o ensinamento passa a 
fazer parte de mim. 

Por exemplo, eu aprendi que o nosso pen-
samento gera energia, seja boa ou ruim.

Repare que, se alguém conta um crime 
que viu no jornal da TV, o assunto daí em 
diante passa a girar em torno de crimes! 
Cada um resolve contar outro crime, e 
mais outro... E quando se fala de crimes ou 

de tragédias, o ambiente se torna pesado, 
uma energia muito negativa contamina 
nossa mente. Eu li que até mesmo substân-
cias tóxicas são descarregadas no corpo, 
conforme nossa emoção! 

O pior é que a repetição pode criar um 
hábito mórbido de ver mortes e crimes! 
Tem gente que acaba gostando de sentir 
essa vibração pesada, muito ruim...

Por outro lado, se começamos a contar 
um caso de alguém que, de alguma forma 
praticou o bem, isso também provoca um 
efeito em cadeia! Em seguida, todos come-
çam a lembrar de fatos parecidos. 

A diferença é que, nesse caso, a vibração 
é de amor... Então, nos traz uma sensação 
leve, agradável... que nos faz bem!

Isso acontece de verdade, podem 
observar! A gente aprende na prática! É 
bem diferente de nos impor obediência a 
um mandamento, onde está escrito, por 
exemplo, que se deve ‘amar ao próximo’. 
Muito diferente, mesmo! Apesar de que o 
mandamento está certíssimo!”

Há um momento de reflexão. Fica 
apenas o burburinho da praça, agora alto, 
devido ao grande número de pessoas.

Xande, interessado no assunto, quebra 
o silêncio do grupo:

“Você acha então que ciência pode 
conviver com religião?”

“Claro! Muitos cientistas dizem que 
não, mas eu acho que eles se referem às 
religiões tradicionais, onde o conhecimen-
to é estático, não evolui.

Se considerarmos que Deus é a Na-
tureza, veremos que ela está ao mesmo 
tempo em toda parte. Do microcosmo ao 
macrocosmo, em todo o Universo. 

Na minha opinião, a religião vai sendo 
modificada pelo progresso científico e vice-
versa. Posso dar um exemplo. Na Idade 
Média, a religião pregava que a Terra era 
fixa no centro do Universo e tudo girava 
em sua volta. Quem dissesse o contrário era 

considerado herege e condenado à morte. 
Na época, a ciência era obrigada a concordar 
com a igreja. Mas com o desenvolvimento 
da ciência, a religião pouco a pouco foi se 
curvando ao conhecimento científico.

Um exemplo em sentido inverso é que, 
até pouco tempo, eram os religiosos espiri-
tualistas que consideravam a telepatia um 
fenômeno normal, enquanto para a ciência, 
não passava de um misticismo barato. No 
entanto, apesar de ainda não aceita oficial-
mente pela Comunidade Científica, hoje em 
dia existem cientistas fazendo experiências 
e conseguindo resultados positivos com a 
telepatia. Eu acho que, não demora muito, 
a comunicação de pensamentos será con-
siderada um fenômeno científico. 

Ciência e religião, vistos sem precon-
ceitos, são maneiras diferentes de tratar a 
questão da vida – que ainda é um mistério 
para nós, seres humanos.”

Com um gesto largo, apontando a 
multidão, Roberto pergunta:

“Você acha, Clara, que a maioria dos 
jovens aqui pensa como você?”

“Não sei... Acho que a maioria, não. 
A maioria, infelizmente, só se liga em 
baladas, muitos deles se matam com 
drogas, outros só pensam em estar no 
festival de rock, só querem se divertir, 
em tempo integral. Também têm aqueles 
que se dedicam a estudar muito, com a 
ideia fixa de serem grandes advogados, 
médicos ou engenheiros, mas só com a 
intenção de ganharem muito dinheiro, de 
enriquecerem. São totalmente egoístas, 
não sonham em fazer um grande trabalho 
para melhorar a vida das pessoas.”

“Existe muita gente que não é assim...”  
Manifesta-se finalmente Marquinho, que 
permanescera calado o tempo todo, as 
mãos timidamente enfiadas nos bolsos. 

E Martinha também se coloca: “Acho 
que este nosso grupo se preocupa, sim, 

com os outros e com o planeta. Mas con-
cordo, acho que ainda somos a minoria..
Ainda!”

Nessa altura, uma multidão já se aglo-
mera na praça. Roberto olha distante e 
pergunta: “Você acha possível, filha, que isso 
acabe numa revolução popular?”

Clara o encara demoradamente, medi-
tando sobre o assunto, antes de responder: 

“A única revolução que poderá mudar 
o mundo, não será como as anteriores. To-
das elas aconteceram de fora para dentro, 
tentando impor um novo regime político. 
Nenhuma deu certo, porque a ideia que 
motiva a revolução quase sempre nasce na 
cabeça de uma só pessoa. Os segui-
dores, que levam essa bandeira, 
mesmo que vençam e conquis-
tem o poder, não sabem depois 
como colocar a ideia em práti-
ca. Acabam se deixando levar 
pelos seus desejos egoístas de 
poder e dominação e ‘metem 
os pés pelas mãos’! O ideal 
revolucionário acaba desvirtu-
ado. Fica só no papel.” 

Os pensamentos do grupo 
se voltam para o que estudaram 
sobre a Revolução Francesa e a 
Revolução Russa, lembrando que 
ambas se iniciaram com elevados ide-
ais humanistas. Faz-se um silêncio entre eles, 
enquanto Clara continua a falar:  

“Eu percebo que uma grande revolução 
está acontecendo pouco a pouco no mun-
do... É uma revolução mental, individual, 
de dentro para fora. Essa revolução só será 
vitoriosa quando todo mundo aprender a 
viver em colaboração e não em competição, 
como se vive hoje em dia. E isso é uma das 
coisas mais difíceis de aprender! 

Pobres, ricos, políticos, operários, profes-
sores... todos trabalhando pelo bem-estar de 
todos, sem visar proveito próprio, tanto em 
países capitalistas quanto nos comunistas.

Roberto interrompe:
“Isso é pura utopia!”

“Que liberdade é essa? Pois se os fatos  
comprometedores que envolvem deter-
minados políticos poderosos, ou então 
grandes empresas – que gastam altas 
verbas em comerciais –, são devidamente 
‘abafados’ nos noticiários! Quando muito, 
sai uma nota rápida e nenhum comen-
tário depois! 

Em compensação basta acontecer um 
desastre com vítimas ou um crime qualquer, 
que a imprensa logo dá destaque! Sabem 
que o público adora uma desgraça! 

Esse tipo de matéria dá Ibope e não 
compromete, politicamente!

Isso não é liberdade de imprensa, isso é 
a imprensa sem liberdade alguma, escrava 
dos interesses políticos e do dinheiro!

Quer saber? Eu acho que esse mundo 
competitivo caminha para uma implosão! 
Para a autodestruição!”  

Faz-se outro momento de silêncio e 
reflexão. O vozerio ambiente é quebrado 
pela pergunta de Xande: “Então, Clarinha, 
que futuro você vê no mundo, o que você 
acha que será dos jovens, como nós?”

A resposta é imediata: 
“Os jovens serão os políticos de ama-

nhã. Seremos donos de empresas, enge-
nheiros, juízes e dirigentes dos países. 

Teremos que optar sempre entre hones-
tidade e corrupção. Se formos dirigentes 
políticos, poderemos incentivar a paz, sendo 
altruístas e cooperando com os outros... ou 
continuar promovendo a guerra, colocando 
os interesses pessoais em primeiro plano.

Teremos que aprender a usar o poder a 
favor do verdadeiro progresso humano.”

O vozerio do povo, que já congestiona 
a praça aumentou, misturando-se com sons 
de sirenes e alguns estampidos. 

Clara, seguida por Xande, Martinha e 
Marquinho, despedem-se, saem caminhan-
do e somem na multidão.

Roberto os acompanha com o olhar até 
não vê-los mais. No entanto, a lembrança 
daquele grupo de jovens e da menina 
falante, permanece em sua mente. Suas 
palavras eram cheias de sinceridade... 
“Se existirem muitos jovens assim, eles 
mudarão o mundo!” –, Pensa consigo 
mesmo. Em meio àquela balbúrdia, esse 
pensamento lhe traz uma agradável sen-
sação de paz e felicidade. n

“Não é não, porque não estou falando 
do que ‘deveria ser’, e sim do que está 
acontecendo realmente no mundo. Muitas 
pessoas, assim como nós, estão compreen-
dendo as coisas de dentro para fora e se 
tornando pacifistas, fraternos e colaborado-
res de verdade! 

Já se tornaram altruístas, quer dizer, 
em tudo o que fazem é mais importante o 
serviço prestado do que o proveito pessoal. 

Também não se obrigam, por medo, 
a obedecer preceitos religiosos nem tam-
pouco políticos. Simplesmente suas mentes 
são incapazes de trair ou de fazer qualquer 
maldade com outras pessoas, com os ani-

mais e também com a cidade ou com 
o planeta. Tornaram-se, afinal, 

pessoas do bem! 
Esse movimento revolucio-

nário não foi ainda percebido, 
porque o mundo continua do-
minado por seres humanos em-
barcados na onda da competi-
ção – cada vez mais possessiva 
e agressiva –, causando novas 
guerras e tornando as cidades 
cada dia mais violentas. 

Todos falam de paz, mas até 
os veículos de comunicação esti-

mulam a violência. Podem reparar 
o assunto que predomina nos jornais 

das TVs, nos filmes e nas telenovelas: só 
maldades, crimes e tragédias.” 

“Mas, se acontecem crimes, o papel da 
imprensa é informar!” – Contesta Roberto. 

“Existem muitas maneiras de informar! 
A imprensa atual vai muito além da simples 
notícia! Apela para o sentimentalismo ne-
gativo, mostrando cenas chocantes, mães 
e pais chorando, desesperados... Não res-
peitam o sentimento das pessoas! Muitas 
vezes, alongam essas reportagens por 
dias... por semanas... Não se tocam com o 
mal que estão fazendo à população!”

“É preciso respeitar a liberdade de im-
prensa!” – Contesta Roberto, novamente.

o que
precisamos 

é elevar  
o nível de 

compreensão 
humana, a 

partir de nós 
mesmos.
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lhe era dado de graça. 
As instituições financeiras, protegendo-se 

de uma possível inadimplência, praticavam 
juros elevados e incluíam um seguro nos 
contratos com os clientes, o que aumentava a 
despesa de quem se utilizava do crédito.

econoMIa

lUiZ pAUlo GUiMArães*

O CRÉDITO HERÓI
a expansão do crédito

A
no de 2008, mês de março, na 
abertura do Fórum Brasil-México, 
o presidente Lula disse que o 
Brasil resolveu ser um país capi-
talista moderno, e que “não há 
como ser um país capitalista sem 

que se tenha crédito”.
 As ações governamentais resultaram efeti-

vamente em aumento considerável na oferta de 
crédito, na ordem de 25%, o que fez elevar o 
montante de empréstimos para 40% do PIB.

os benefícios da expansão do crédito  
O crédito já havia crescido 150% entre 

2002 e 2008. A expansão do crédito modificou 
os hábitos de consumo, principalmente das 
classes ditas menos favorecidas. 

Embora com juros ainda muito altos, o cré-
dito ficou abundante no mercado e oferecido 
de diversas maneiras: 

• Parcelamento pelas lojas (carnês);
• Cartões das lojas;
• Cheque especial; 
• Cheque pré-datado
• Cartões de crédito
Os créditos consignados e as ofertas de 

diversos tipos de financiamento de curto e 
longo prazo possibilitaram que a classe C, 

e também as classes D e E, passassem a ter 
acesso a produtos até então considerados 
supérfluos ou de custos exorbitantes, o que 
deu um impulso ao consumo.

 Assim é que, em pouco tempo, produtos 
como micro ondas, DVD, celulares e compu-
tadores passaram a ser considerados bens de 
primeira necessidade.  

Passou a ser possível adquirir um veículo da 
mesma forma, sem nenhuma entrada e financiá-
lo em até sete anos, com prestações inferiores a 
um salário mínimo. A indústria automobilística 
vendeu em 12 meses (2007/2008) cerca de 
2,5 milhões de veículos, um recorde de venda.

Relacionado ao mercado imobiliário, o setor 
teve o maior volume de recursos desde o ano de 
1970, embora a relação crédito imobiliário/PIB 
fosse ainda muito pequena, mesmo em relação 
a países de economia mais fraca. Enquanto o 
Brasil atingia 2%, o Chile tinha 12,8%, o México 
14%, a França, 26% e a Espanha, 46%. 

Mesmo assim, mudanças importantes foram 
adotadas para facilitar a aquisição da casa pró-
pria como, por exemplo, a redução do percentual 
de desembolso, de 40% para 20% para que o 
comprador fosse imitido na posse da casa. 

Destacamos também, que vários bancos 
privados passaram a atuar na linha de crédito 
imobiliário de longo prazo, oferecendo crédito 
em até vinte anos, pois até então, somente a 
Caixa Econômica Federal oferecia financiamento 

superior a dez anos.  
Obviamente, outro setor beneficiado com 

a expansão do crédito foi o próprio setor fi-
nanceiro, pelo lucro auferido pelos bancos nas 
operações de financiamento. À época, segundo 
dados do Banco Central do Brasil (BC), o spread 
bancário (taxa de aplicação – taxa de captação) 
era de 29,7%, um dos maiores do mundo. 

A expansão do crédito, principalmente o 
oferecido pelos bancos públicos, foi sem dú-
vida um importante propulsor do crescimento 
da economia, pois, ao fomentar o consumo, 
obrigou o setor produtivo a fabricar mais bens 
e, consequentemente, aumentar o nível de 
empregos e alimentar o ciclo do consumo. 

É relevante lembrar que, à época, a des-
peito de convivermos com uma elevada taxa 
de juros reais e com uma predominância de 
créditos de curto prazo, a nossa relação crédi-
to/PIB (41,3%) alcançou uma marca histórica, 
ainda que distante dos índices observados em 

A crise financeira iniciada nos EUA (2008) repercutiu no mercado  
internacional e trouxe reflexos para o nosso comércio exterior.  
Para suprir o desaquecimento do comércio internacional nosso governo 
optou por incentivar o consumo interno, com a finalidade de possibilitar 
que as indústrias e os produtores agrícolas tivessem como colocar,  
no mercado interno, parte da produção que deixaria de ser exportada.
Para incentivar o consumo interno, dentre as medidas utilizadas o  
governo incentivou a expansão do crédito, tanto para as pessoas físicas 
como para as pessoas jurídicas, com ênfase para os setores automotivo, 
agrícola, de móveis e eletrodomésticos.

O CRÉDITOHERÓI 
vILÃO?

OU
financiamento –  
compra com pagamento parcelado      

O comércio usualmente oferece ao consu-
midor a possibilidade de pagamento parcelado. 
É preciso atenção aos juros cobrados, nem 
sempre explícitos no preço de venda.

exemplo 1: 
Compra parcelada com juros explícitos 
Maria quer trocar a TV de seu quarto por 

uma mais moderna e vê o seguinte anúncio:
TV de 20” – Preço à vista: R$ 800,00, ou 

em 4 parcelas iguais de R$ 220,39 ...  juros de 
4% am. Maria analisa seu orçamento mensal, 
verifica que pode pagar uma prestação de  
R$ 220,39 e faz a aquisição.

Essa é normalmente a atitude das pessoas: 
– Qual o valor da prestação? O meu orçamento 
mensal comporta essa prestação?

 Entretanto, vamos analisar os números.
Maria pagará pela TV: 4 prestações de  

R$ 220,39 = R$ 881,56
Maria pagará de juros... (R$ 881,56 –  

R$ 800,00) = R$ 81,56, o que significa que, 
em 4 meses, pagará de juros mais de 10% do 
valor do produto.

Usando outro raciocínio, tudo se passa 
como se a TV, em 4 meses, tivesse seu preço 
aumentado em mais de 10%, enquanto a 
estimativa de variação anual do IGPM/2014 
oscila entre 5,8% e 5,9%, ou seja, Maria se 
dispôs a pagar, em 4 meses, quase duas vezes 
o percentual de variação anual do índice geral 
de preços.

Esse tipo de análise é importante para 
evitar que se faça uma compra de forma incon-
sequente, sem saber o quanto a mais pagará 
pelo produto. Com o conhecimento desses 
números, Maria talvez optasse por economizar 

R$ 200,00 durante 4 meses, o que lhe permiti-
ria comprar a TV à vista, com a possibilidade, 
inclusive, de negociar um desconto no preço 
com o fornecedor.

exemplo 2: 
Compra parcelada sem juros explícitos
Nesse caso, o anúncio apareceria para 

Maria da seguinte forma:
Preço à vista – R$ 882,00 ou 4 prestações 

sem juros de R$ 220,50.
O fornecedor se dispõe a vender o produto 

recebendo em 4 vezes, o mesmo valor que 
Maria pagaria se comprasse à vista.

Obviamente, alguém terá que arcar com 
o custo de atualização do dinheiro, quando o 
pagamento é feito a prazo.

Nesse caso, pode estar ocorrendo uma das 
situações abaixo:

a) Os juros estão embutidos no preço à 
vista;

b) O fornecedor vinha negociando o pro-
duto com uma margem de lucro muito grande, 
o que justificaria a venda a prazo ao preço 
à vista, com a finalidade de girar o dinheiro 
recebido;

c) O produto não estava tendo o giro de 
venda esperado e interessa ao fornecedor a 
redução de estoque.

Recomendamos ao comprador sempre 
tentar negociar um desconto no preço à vista, 
antes de aderir à operação de compra.

países desenvolvidos (EUA - 202%).
Os riscos da expansão do crédito ainda não 

faziam parte das preocupações do BC e o índice 
de inadimplência de nossa população (4,3%) 
não apresentava números alarmantes.  

O CRÉDITO vILÃO
o tomador de crédito

A expansão do crédito incluiu milhões de 
brasileiros no mercado financeiro. 

Muitos desses brasileiros, os chamados 
“incluídos”, receberam o primeiro cartão de 
crédito ou o primeiro cheque especial, lem-
brando que esses novos tomadores, em sua 
maioria, não tinham conhecimento de como 
lidar com o crédito, com juros, com análise de 
riscos, enfim, não possuíam conhecimentos 
básicos de educação financeira.

Uma instituição financeira, em condições 
normais, concede um crédito porque acredita 
no poder de pagamento do tomador, após 
realizar uma rigorosa análise do cadastro fi-
nanceiro do interessado. Entretanto, o crédito 
farto tornou essa análise menos acurada e, 
por vezes, na ânsia de aumentar a lucrati-
vidade e a sua base de clientes, algumas 
instituições financeiras passaram a oferecer 
limites de crédito superiores à capacidade 
de pagamento dos tomadores.

Aquele que era beneficiado com o crédito 
ficava satisfeito, esquecendo-se de que nada 
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Tipos de financiamento Juros médios praticados

Cartão de crédito 9 a 14% ao mês

Cheque especial 6 a 9% ao mês

Aquisição de bens (CDC) 5 a 7% ao mês

Crédito pessoal 4 a 6% ao mês

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref-IM)  
• Cursos e palestras de educação  
financeira – lamgcris@gmail.com

o cartão de crédito   
Recebido o cartão de crédito, o cliente 

desavisado era, e ainda é, atraído pela pos-
sibilidade do pagamento mínimo da fatura 
(20% do valor da fatura) ou mesmo com a 
possibilidade de parcelamento do pagamento 
da fatura recebida. 

Passada a satisfação da compra, em pouco 
tempo se surpreendia com o avassalador e 
cumulativo crescimento do saldo devedor, 
fruto dos elevados juros que são praticados 
no mercado.

Muitas pessoas ainda hoje não elaboram 
um planejamento financeiro individual, estabe-
lecendo os seus próprios limites, independen-
temente do limite concedido pela instituição 
de crédito, de forma a só utilizar o cartão até 
totalizar um valor que possa ser integralmente 
pago, no recebimento da fatura. O não paga-
mento integral da fatura do cartão fará sua 
dívida virar uma “bola de neve”. Se você não 

sustar rapidamente essa dívida, em pouco tem-
po estará em situação de inadimplência. 

Apenas para exemplificar, uma pessoa que 
tenha uma dívida de R$ 500,00 no cartão e 
resolva pagar somente o mínimo (20% do valor 
da fatura), rolando a dívida por um ano, terá, 
ao final de 12 meses, uma conta para pagar 
acima de R$ 3.000,00.

Na verdade, não há regulamentação nem 
lei que limite os juros cobrados no rotativo 
do cartão no Brasil; assim, as taxas podem 
oscilar a qualquer momento.

Princípios para  
utilização do cartão de crédito

É importante que o detentor de um cartão 
de crédito seja muito disciplinado no seu uso 
e é recomendável que os seguintes princípios 
sejam seguidos:

a) estabelecer um limite de uso mensal 
do cartão de crédito, limite esse que não 
pode ser maior do que sua capacidade de 
pagamento integral da fatura;

b) guardar todos os comprovantes de uso 
do cartão de crédito; 

c) dependendo de quanto o cartão é uti-
lizado, somar a cada semana ou a cada dez 
dias os comprovantes de gastos e atualizar o 
limite disponível, não permitindo que ele seja 
ultrapassado;

d) verificar a melhor data de compra, ou 
seja , aquela que lhe dará maior prazo de paga-
mento; por exemplo, se a sua fatura é fechada 
pelo cartão no dia 1/12 para pagamento no dia 
10/12, o que você comprar entre 1 e 10/12 só 
virá na fatura a pagar no dia 10/1 e você poderá 
ganhar até 40 dias para pagamento.

o cheque especial             
À semelhança do cartão de crédito, pas-

saram a ter sérios problemas de desequilíbrio 
financeiro os tomadores que utilizaram indiscri-
minadamente o cheque especial, considerando 
as altas taxas de juros que são praticadas, além 
do pagamento do IOF (imposto sobre operações 
financeiras).  Inadvertidamente, muitas pessoas 
ainda consideram o cheque especial como um 
prolongamento de seu bilhete de pagamento, 

sem a preocupação de utilizá-lo, apenas, em 
caso de extrema necessidade e pelo mínimo 
tempo possível.

Quando ingressamos na Marinha, para 
receber o pagamento tínhamos que optar 
por abrir conta no Banco do Brasil ou na 
Caixa Econômica. Se já não seríamos clientes 
preferenciais, pelo valor do salário percebido, 
a falta de concorrência nos tirava qualquer 
poder de barganha.

Há muito tempo podemos escolher o banco 
por onde receber o pagamento mas, ainda hoje, 
muitas pessoas, ao abrirem a conta bancária, 
não se preocupam em colher informações sobre 
as taxas de serviço e sobre os juros cobrados 
pelo banco ou, ainda, se o banco concede al-
guns dias por mês para que o cheque especial 
seja utilizado sem a cobrança de juros. 

O uso do cheque especial de forma inde-
vida, por desconhecimento ou para satisfazer 
exclusivamente ao consumismo, é um dos 
motivos do aumento do índice de endivida-
mento de nossa população. 

Não nos esqueçamos de que, no início do 
mês, o banco debita os juros cobrados pelos dias 
de utilização do cheque especial no mês ante-
rior, acrescido do IOF, cuja fórmula de cálculo 
é a seguinte: (0,38%*V)+(0,0082%*V*N/30), 
onde:  V é o valor de cada utilização do cheque 
especial e N é o número de dias em que você 
utiliza o especial.

Com relação à utilização do cheque espe-
cial, sugerimos que sejam seguidas as seguintes 
recomendações:

a) o cheque especial deve ser utilizado 

somente em caso de real necessidade, pelo 
menor período de dias possível; 

b) na escolha do banco em que vai abrir 
conta corrente, leve em consideração os juros 
e as taxas cobradas; 

c) verifique se o banco concede alguns 
dias por mês para que o cheque especial seja 
utilizado, sem a cobrança de juros. 

os juros –  
o quanto custa consumir a prazo            

A tabela a seguir dá uma idéia das taxas 
médias de juros praticadas no mercado. 

importante que nosso povo fosse mais familiari-
zado com conceitos de educação financeira.

Reforço essa necessidade nos cursos e 
palestras que realizo e nos livros que escrevi 
sobre o assunto “Educação Financeira em 3 
Capítulos” e “Manual de Educação Finan-
ceira para adolescentes e jovens casais”, 
os quais podem ser conhecidos no site  
www.clubedeautores.com.br.

Infelizmente o Brasil ainda engatinha no 
assunto, pois em outros países, a exemplo dos 
EUA, a educação financeira faz parte da grade 
curricular do ensino médio.

As taxas de juros flutuam conforme o 
andamento da economia e da política fiscal 
do Governo e, habitualmente, aumentam ou 
diminuem em função do que ocorre com a 
taxa SELIC, taxa oficial de juros fixada a cada 
quarenta dias pelo COPOM (Comitê de Política 
Monetária do Banco Central). Entretanto, inde-
pendentemente do tipo de operação de crédito 
oferecida pelo mercado, os juros praticados 
estão totalmente descolados da taxa SELIC. São 
exorbitantes e situados entre os mais altos do 
mundo. Apenas para exemplificar, a taxa oficial 
de juros (hoje, 11% ao ano) convive com a taxa 
praticada por alguns cartões de crédito (14% 
ao mês). Inadimplência, impostos, depósito 
compulsório, margem de lucro, são alguns dos 
motivos alegados pelas instituições bancárias 
e pela Associação Brasileira de Cartões de 
Crédito na tentativa de explicar as altas taxas 
de juros praticadas.

CONCLUSÃO
O crescimento de um país não se sustenta 

apenas com o crescimento do consumo.
A expansão do crédito foi importante para 

possibilitar o aumento do consumo, o que 
alavancou o crescimento de nossa economia. 
(PIB/2010 = 7,5%). Época do crédito herói, 
infelizmente pouco duradoura.

Cada vez que leio um artigo sobre consumo, 
aumenta a certeza que tenho de como seria 

O cresc imento do consumo sem o 
aumento da produção é uma porta aberta 
para a inflação. O aumento do crédito e 
do consumo inconsequente é o início do 
caminho para o endividamento. Época do 
crédito vilão.

O aumento da produção depende de 
investimento público e privado. Como a 
arrecadação do governo está sempre aquém 
da esperada, e as despesas de custeio con-
tinuam elevadas, fácil concluir que não há 
recursos públicos suficientes para os investi-
mentos necessários, indispensáveis para um 
crescimento sustentável. 

Segundo renomados analistas, “o Brasil 
do triplo C – consumo, crédito e commodities 
– ficou para trás e nossa economia só vai se 
consolidar apoiada no crescimento da infra-
estrutura e no câmbio desvalorizado”.

Portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, 
reformas fiscal e tributária. Ainda é tempo do 
governo, em parceria com a iniciativa priva-
da, recuperar o tempo perdido, agilizando a 
realização das reformas estruturais para tornar 
a indústria brasileira competitiva no mercado 
internacional, o que é indispensável para ala-
vancar nosso crescimento econômico. n
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MeDIcIna

 conheça a sua doença: 

DISLIPIDEMIA
lUiZ De G. GerMAno*

compreende cerca de 30% da necessidade, 
ou ser produzido no fígado, principalmente 
(endógeno), completando os 70% da ne-
cessidade. Transportado pelas lipoproteínas. 
Exógeno por quilomicrons, e endógeno pelas 
lipoproteínas de densidade baixa (LDL).

Fosfolipídios • Estes fazem parte do anel 
superficial das lipoproteínas.

Lipoproteínas • São estruturas proteicas 
que funcionam como transportadores de 
lipídios no plasma (meio aquoso do sangue). 
Possuem uma superfície hidrofílica (solúvel) 
composta de apo lipoproteína, fosfolipídios 
e colesterol livre. O seu núcleo é hidro-
fóbico (insolúvel em água), composto de  
triglicerídeos e ésteres de colesterol.  

As principais lipoproteínas são: quilomicrons, 
HDL, LDL, VLDL, IDL e lipoproteína A. 

Quilomicrons (QM) • É a lipoproteína de 
maior tamanho. Participa do transporte das 
“gorduras” no seu ciclo exógeno, levando-as 
do intestino até os tecidos.

Lipoproteína de Alta Densidade (HDL) • 
Esta lipoproteína tem um papel importante 
em retirar o excedente de colesterol dos 
tecidos. Trata-se do transporte reverso no 
metabolismo das “gorduras”. Por isso a HDL 
é chamada de “scavenger” (varredor).

Lipoproteína de Baixa Densidade (LDL) • 
É a principal via de transporte do colesterol 
do fígado aos demais tecidos. A enzima 
HMG coenzima A refutasse é importante na 

formação do complexo LDL – colesterol ao 
nível principalmente do fígado. Esta lipopro-
teína tem um potencial aterogênico muito 
grande, sendo que as partículas menores 
e mais densas da mesma são ainda mais 
aterogênicas. Existem receptores de LDL em 
todos os tecidos.

Lipoproteína de Muito Baixa Densidade 
(VLDL) • Transporta principalmente triglice-
rídeos, assim como uma pequena quanti-
dade de colesterol. É importante no ciclo 
endógeno das “gorduras”, sendo o principal 
transportador de triglicerídeos nesta fase do 
ciclo. É também aterogênica, porém com 
potencial menor que a LDL.

Lipoproteína de Densidade Intermediária 
(IDL) • É uma lipoproteína intermediária en-
tre a LDL e a VLDL. Tem duração bastante 
transitória. Possui potencial aterogênico, 
mas, menor que a LDL.

Lipoproteína A • É bastante similar à 
LDL, diferindo apenas por possuir uma apo 
lipoproteína A ligada à apo lipoproteína B 
da estrutura basal. Assim como a LDL é 
bastante aterogênica.

Apo lipoproteína (Apos) • São estruturas 
importantes, constituintes da superfícies 
hidrofílica (solúvel em água) das lipo-
proteínas. Existem vários tipos e as mais 
conhecidas são:

Apo A • Constituinte principal da HDL. 
Apo B – Encontrada principalmente na LDL, 
porém também fazendo parte de QM e VLDL. 
Apo C – Participa da estrutura do QM, da 
HDL e da VLDL. Apo D – Componente não 
principal da HDL e Apo E – Encontrada no 
QM, assim como na HDL e VLDL.

Metabolismo dos lipídios (gorduras) • 
Didaticamente pode ser dividido em três 
etapas: ciclo exógeno, ciclo endógeno e 
transporte reverso.

Ciclo exógeno • As gorduras ingeridas, 
sofrendo ação dos sais biliares, formam as 
micelas (ilhotas gordurosas no conteúdo ali-
mentar intestinal). Por sua vez as micelas são 
lizadas pelas lipases (enzimas digestivas) e 
assim, os triglicerídeos liberam ácidos graxos 
e glicerol, sendo que os ésteres de colesterol 
são transformados em colesterol livre. Estes 
produtos finais são absorvidos pelo intestino, 

e na célula da mucosa intestinal são trigli-
cerídeos e ésteres de colesterol, que são 
incluídos no núcleo de uma lipoproteína 
que vem a ser o QM. O QM é capturado 
principalmente pela linfa peristestinal, e 
cai na circulação geral através do ducto 
torácico. O QM sofre ação de uma enzima 
chamada lípase lipoproteica plasmática 
(LLP), que está presente em todos os tecidos, 
liberando ácidos graxos. Estes são oxidados 
para gerarem energia ou são reestruturados 
para armazenamento. O QM então diminui 
em volume, sendo captado pelo fígado 
como remanescente de QM por meio de 
receptor específico.

Ciclo endógeno • Podemos dizer que 
este ciclo inicia-se no fígado com a pro-
dução de VLDL. Está na circulação, sofre 
lise pela LLP que a defleta de TG, ligando-o 
até ácidos graxos que servirão de fonte 
energética ou serão armazenados, es-
terificados. As remanescentes de VLDL 
restantes são removidas pelo fígado que as 
transforma em IDL e a seguir, em LDL que 
juntam-se às LDL produzidas diretamente 
como tal. A partícula de LDL é a principal 
transportadora final de colesterol para os 
tecidos. O receptor de LDL encontra-se 

presente em todas as células. Ele medeia 
a captura de LDL do sangue.                                                               

Transporte reverso • É a maneira como o 
organismo retira o excesso de colesterol dos 
tecidos. Nesta etapa a partícula de HDL tem 
um papel fundamental. Por isto é chamada 
de “scavenger” (gari).

Com estes conceitos estabelecidos 
podemos definir agora o que vem a ser 
Dislipidemia – trata-se de uma anomalidade 
nos valores dos lipídios (gorduras) no sangue, 
alterando não só seus níveis como das res-
pectivas lipoproteínas. As dislipidemias são 
classificadas em Primárias e Secundárias.

Primárias • São dislipidemias hereditá-
rias. Entre elas temos: Hipercolesterolemia 
familiar: doença familiar com elevação do 
colesterol total e do LDL colesterol (colesterol 
ruim). Nesta doença há mutações genéticas 
bem definidas. Associada a um aumento de 
doença arterial coronariana (DAC). Hiperlipi-
demia familiar combinada: dislipidemia que 
também é hereditária e observa-se aumento 
de colesterol total, triglicerídeos, LDL coles-
terol (principalmente partículas pequenas e 
densas) e Apo B.

definições preliminares

Lipídios • São substâncias insolúveis em 
água que servem como fonte de energia, 
assim como componente da estrutura celular 
e de produtos do organismo. Leigamente 
conhecido como “gorduras”. No organismo 
encontramos principalmente quatro tipos 
de lipídios: ácidos graxos, triglicerídeos, 
colesterol e fosfolipídios.

Ácidos graxos • São usados como fonte 
de energia juntamente com os hidratos de 
carbono. São absorvidos da alimentação 
(fonte exógena) ou são produzidos no cor-
po (fonte endógena, a partir de excesso de 
hidratos de carbono). É mais encontrado 
anexado à molécula de glicerol, formando 
os triglicerídeos. É transportado no plasma 
(meio aquoso) pelas lipoproteínas (sob a 
forma de triglicerídeos), assim como ligado 
à albumina (ácidos graxos livres).

Triglicerídeos (TGS) • São formados pela 
anexação de três ácidos graxos à molécula 
de glicerol. Tem origem exógena (alimenta-
ção) ou endógena (principalmente, síntese 
no fígado). Como todo lipídio (insolúvel 
em água) é transportado no plasma ligado 
às lipoproteínas. Os de origem exógena 
encontram-se nos quilomicrons, enquanto 
os de origem endógena nas lipoproteínas 
de muito baixa densidade (VLDL). Assim 
como seu componente (ácido graxo), os 
triglicerídeos têm função energética imediata 
ou podem ser armazenados (tecido adiposo) 
para uma queima futura.

Colesterol • É um lipídios que tem função 
estrutural (membrana celular, por exemplo) 
ou é componente da fórmula de hormônios 
esteroides, sais biliares e vitamina D. Pode 
ser obtido da alimentação exógena, que 
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através do lipidograma, que requer jejum 
de 12 horas antes da coleta.

No lipidograma temos: colesterol total 
(CT), triglicerídeos (TG), HDL colesterol 
(HDLc), LDL colesterol (LDLc) e VLDL co-
lesterol (VLDLc). Temos ainda o colesterol 
não HDL que é a soma de LDLc e VLDLc. 
Normalmente dosam-se CT, HDLc e TG. O 
LDLc é obtido pela fórmula de FRIEDEWALD 
– LDLc = (CT – HDLc) – TG/5 – que é 
válida, se os níveis de TG forem menores 
que 400%mg%. Se o TG estiver maior que 
400mg%, o LDLc terá que ser determinado 
diretamente (ainda existem controvérsias 
sobre este método direto).

tratamento
Mudanças de hábitos • Se a dislipidemia 

está relacionada a uso de medicamentos, 
tabagismo ou etilismo, a medida terapêutica 
principal a ser tomada é a suspensão da 
medicação, assim como a parada do taba-
gismo ou etilismo. No caso de obesidade 
acompanhada de aumento de TG, menor 
que 500mg%, a medida inicial é dieta para 
obesidade e aumento de atividade física. 
Se for o caso, pode-se usar moderadores 
de apetite e chegar-se até a uso de cirurgia 
bariátrica ou procedimentos endoscópicos 
(casos de obesidade mórbida).

Nas dislipidemias secundárias a doenças 
como Diabetes, Hipotireoidismo, Doença re-
nal crônica, Síndrome nefrótica e Obstruções 
biliares a abordagem principal é o tratamen-
to específico dessas patologias.

Medicamentos
O principal grupo farma-

cológico é o das estatinas. 
Dentre elas temos: atorvas-
tatinas, pitavastatina, rosu-
vastatina e sinvastatina. Atua 
inibindo a enzima HMG coen-
zima A redutase. Tem como 
efeito direto no lipidograma: 
redução do CT, TG, LDLc e 
VLDLc, assim como aumento 
do HDLc. Além desse efeito 
sobre o lipidograma, apre-
senta, independentemente, 
os seguintes efeitos bené-
ficos: antienvelhecimento 
(inibidor de telomerase), anti-
aterogênico, anti-neoplasia 
e anti-demência. Estes efei-
tos são chamados de efei-
tos pleitrópicos. Dentre os  *Major-Brigadeiro (Ref) Médico

• Nas dislipidemias primárias, 
por não existir um fator desenca-
deante, que pode ser combatido 
ou retirado, a abordagem tera-
pêutica é a seguinte:

Hipercolesterolemia isolada • 
Nesta situação a dieta deve ser 
a base de gorduras insaturadas. 
No entanto, o alvo a ser perse-
guido, LDLc < 100 (nos casos de 
risco leve a moderado) e LDLc 
< 70 (nos casos de risco grave), 
não será obtido só com a dieta. 
Sendo assim, a melhor opção 
é o uso de estatinas. Para que 
o leitor tenha uma ideia, a cor-
respondência de dose entre as 
estatinas é a seguinte: 1mg de 
Pitavastatina equivale a 2,5mg 
de Rosuvastatina. Por sua, vez 

Já o HDL colesterol apresenta-se baixo. 
Associa-se à aumento de resistência à insu-
lina e maior risco para diabetes tipo II. Há 
aumentado risco de aterosclerose também 
(principalmente coronariana). Hipertrigli-
ceridemia familiar: como o nome indica é 
dislipidemia hereditária caracterizada por 
aumento de triglicerídeos. Muitas vezes é 
confundida com a Hiperlipidemia familiar 
combinada, porém nela não é observado o 
aumento de Apo B. Defeitos familiares asso-
ciados à redução do HDL colesterol e Apo 
A: é acompanhado do risco aumentado de 
aterosclerose, principalmente coronariana.

Secundárias • Podem ser resultantes de 
– Diabetes (aumento de triglicerídeo e redu-
ção leve de HDL colesterol); Hipotireoidismo 
(aumento de colesterol total e triglicerídeo 
com redução de HDL colesterol). Doença 
renal crônica (aumento de triglicerídeo 
e baixa de HDL colesterol); Síndrome 
nefrótica: causada pela perda intensa de 
albumina pela urina (aumento de colesterol 
total e triglicerídeos), Tabagismo (redução 
de HDL colesterol), Elitismo (aumento de 
triglicerídeos e aumento de HDL colesterol), 
Uso de diuréticos como hidroclorotizida 
(aumento de triglicerídeos e redução do 
HDL colesterol), Uso de beta bloqueadores 
como atenolol (aumento de TG e redução do 
HSLc), Uso de anticoncepcionais (aumento 
do colesterol total CT e TG), Uso de corticos-
teroides (aumento de CT e TG), Uso de iso-
tretinoina, medicamento usado para acne 
(aumento de CT e TG), Uso de ciclosporina, 
imunossupressor usado principalmente em 
transplante de órgãos (aumento de CT e TG), 
Uso de inibidores de protease, medicação 
para AIDS (aumento de CT e TG).

diagnóstico
Na maior parte dos casos a dislipidemia 

evolui subclinicamente até que a ateroscle-
rose se manifeste em um dos órgãos alvo 
principais (cérebro, coração, rim, retina, 
aorta e artérias de membros inferiores). 
Porém existem casos raros que apresentam 
alterações clínicas, precedendo a arteros-
clerose. Dentre estas alterações podemos 
citar: crises de pancreatite aguda por níveis 
elevados de TG; depósito de colesterol nos 
tendões (xantonas tediosos); depósito de co-
lesterol em volta da córnea (arco corneano) 
e na pele (xantelasma). O ideal, portanto, 
é termos o diagnóstico antes das manifes-
tações cardiovasculares, o que é realizado 

efeitos colaterais deste grupo temos: eleva-
ção de enzimas hepáticas, injúria muscular, 
elevação da glicemia e contra indicação na 
gravidez (efeito teratogênico). A monitori-
zação da agressão hepática e muscular é 
realizada com a determinação periódica 
de JGT e CPK total, respectivamente, com 
níveis toleráveis até três vezes acima do 
normal para JGT e dez vezes acima do nor-
mal para CPK total. A elevação na glicemia 
é muito tênue e a relação benefício/risco 
neste caso é bem positiva.

• Entre outros medicamentos temos:

Ezetimiba  • Atua diretamente na parede 
intestinal, inibindo a absorção do colesterol. 
É usado principalmente para complementar 
o efeito das estatinas.

Fibratos • São usados como alternativa 
ou potencializadores das estatinas, principal-
mente em aumentos de TG igual ou maior 
que 500mg%. Os efeitos colaterais mais 
preocupantes são: elevação de enzimas 
hepáticas e de CPK total.

Niacinas • Atua no fígado com os se-
guintes resultados: redução de CT, TG, LDL 
e VLDLc, com elevação de HDLc. Cada vez 
menos usada. Efeitos colaterais principais: 
rubor facial, aumento de glicemia, aumen-
to de ácido úrico, elevação de enzimas 
hepáticas e CPK total.

1mg de Rosuvastatina equivale a 4mg de 
Atorvastatina e a 8mg de Sinvastatina.

Hipertrigliceridemia isolada • Se o 
paciente é obeso e o TG é menor que 
500gm%, tenta-se, inicialmente, dieta para 
obesidade e atividade física. Melhorando a 
obesidade e não cedendo a Hipertrigliceri-
demia, está indicado o uso de estatina. Se o 
TG de início é > 500mg%, além da dieta e 
exercícios deve ser usado estatina associa-
do a Fibratos. Se o paciente não é obeso e 
o TG é menor que 500mg%, está indicado 
o uso de estatina. Se neste paciente o TG 
inicial é >500mg%, também está indiciado 
o uso de Fibratos associado.

Hipercolesterolemia associada a Hipertri-
gliceridemia • Neste caso, se houver obesida-
de, além da dieta para a mesma e exercícios 
físicos, inicia-se com estatina se o TG é < 
500mg%. Se este for > 500mg%, associa-se 
Fibratos à estatina desde o início.

• Alternativas: 

Em casos de não resposta aos medica-
mentos citados acima e/ou contraindicação 
ao uso dos mesmos, temos:

Plasmaferese terapêutica • O plasma é 
separado do sangue total, por filtração ou 
centrifugação, e substituído por outro homó-
logo ou por soluções correspondentes. Deste 
modo o sangue é periodicamente depurado 
dos lipídios em excesso.

Novos medicamentos injetáveis • São anti-
corpos monoclonais que tem efeito benéfico 
nas dislipidemias. Tem o inconveniente de 
ser injetável e pouco conhecido em termos 
de efeitos colaterais.

É importante o paciente entender que, 
uma vez indicada medicação para dislipi-
demia, ela deve ser mantida. O fato do 
exame normalizar com a medicação não 
significa a sua suspensão. Este raciocínio 
é errado e prejudicial. Dialogue com o 
médico, porém não suspenda a medicação 
por conta própria. n
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alocUçÃo

N
ão me proponho aprofundar nos 
aspectos estratégicos e táticos 
da vitória brasileira na Batalha 
Naval do Riachuelo, o mais longo 
combate naval de uma também 
longa guerra que martirizou o 

Cone Sul entre 1864 e 1870. 
Sobre a Batalha, creio que consagrados 

estudiosos da história naval brasileira já 
dissecaram a matéria muito bem.

 Recordaria apenas que o nosso sucesso 
no embate possibilitou o controle estratégico 
de toda a bacia platina, desde a foz do Prata 
até as fronteiras do Paraguai, assegurando 
o bloqueio do oponente e o fluxo logístico 
necessário à manutenção do esforço de 
guerra dos aliados.

Vale dizer, uma Batalha decisiva, que 
sem dúvida marcou o ponto de inflexão da 
guerra em direção à vitória.

No entanto, mais do que tudo, a Data 
Magna exige que se evoque e reverencie a 
memória dos brasileiros que entregaram suas 
vidas pela Pátria naquela memorável manhã 
– um domingo da Santíssima Trindade. 

Para tanto, escolhemos um pequeno 
trecho de uma narrativa na qual, em precisas 
palavras, o Capitão-de-Fragata Manuel Perei-
ra Pinto Bravo, historiador patrício de escol, 
registra em sua consistente obra, Curso de 
História Naval, publicado nos idos de 1878, 
um dos seus momentos mais dramáticos, 
que assim discorre:

 “[...] três vapores destacaram-se da força 
paraguaia e aproximaram-se à Parnaíba 
procurando abordá-la, dois deles pela popa 
e outro pela proa. Eram o Salto, o Paraguari e 
o Taquari, os quais, vencendo por sua marcha 
superior à marcha da Parnaíba, avizinhavam-
se com rapidez e mostravam claramente o 
intento que traziam. Previu o comandante 
brasileiro, Capitão-Tenente Garcindo de Sá, 

iminente a abordagem e, como não pudesse 
evitá-la, mandou que a máquina funcionasse 
a toda força e arremeteu contra o Taquari, 
despejando-lhe ao mesmo tempo a dupla 
carga do seu rodízio de proa. Enquanto pela 
violência do choque parava estremecendo, a 
Parnaíba era abordada pelo Taquari do lado 
de bombordo e pelo Salto a estibordo [...]”.

Mais adiante, o nosso historiador 
prossegue:

---“Uma primeira vítima, o guarda-mari-
nha Greenhalgh, de guarda à bandeira, rola 
morto por bala de revólver em seu posto. [...] 
Pedro Afonso, capitão do 9º de infantaria, 
destacado a bordo, sucumbe aos golpes do 
inimigo, pelejando com indômita coragem [...] 
Marcílio Dias e um grupo de bravos marinhei-
ros lutam em vão e têm que ceder à sanha 
dos adversários, que passam sobre os seus 
cadáveres e se apossam da tolda, da popa 
ao mastro grande.”

Continuando o seu relato, registra que 
quando a refrega parecia pender totalmente 
a favor do inimigo, o insigne Chefe de Divisão 
Francisco Manoel Barroso da Silva, o nosso 
imorredouro Almirante Barroso, ao perceber 
a dramática situação da Parnaíba, decide, em 
ousada manobra, dela se aproximar o navio 
capitânia. E o narrador acresce: 

“[...] ao darem fé da aproximação do 
Amazonas, os vapores paraguaios haviam 
desaferrado da Parnaíba e o Taquari seguia 
rio acima, desamparando o combate”.

A reprodução deste preciso relato, ainda 
que em apertada síntese, pareceu-me uma 
adequada maneira de registrar um dos mo-
mentos de maior dramaticidade da vitoriosa 
Batalha, onde avultam os nomes de carismá-
ticos heróis da nossa História Naval – Barroso, 
Greenhalgh,  Marcílio Dias – aos quais hoje re-
novamos nosso preito de gratidão, extensivo a 
todos os outros heróis daquela épica manhã.

Um momento em que se entrelaçam 
os mais caros conceitos de Pátria, Valor e 
História, e nos induz a uma grave reflexão 
sobre os bens imateriais que embasam os 
grandes feitos da saga dos povos. 

Um momento que nos remete à essência 
da carreira militar.

Com efeito, o militar profissional é al-
guém que escolheu por ofício, livremente, 
uma vida onde estará sempre presente 
a possibilidade de confronto com o mais 
terrível dilema que pode desafiar o espírito 
humano, qual seja, matar ou morrer. 

Muitas vezes, no fragor do combate, a 
decisão de matar será mais difícil do que 
entregar a própria vida. 

Todos aqueles que fizeram o juramen-
to solene da incorporação sabem disso 
muito bem. 

A guerra, como ainda pensam muitos 
desavisados, não é uma invenção dos mi-
litares, antes, dela são eles uma inevitável 
consequência, e, por isso mesmo, precisam 
estar preparados para a sua eventualidade. 

Diante de uma realidade de tamanha 

gravidade, o militar há de ser especialmente 
preparado, moral, psicológica e intelectu-
almente. Diz o secular ditado romano: “Si 
vis pacem, para bellum” – Se queres a paz, 
prepara-te para a guerra.

Pelas mesmas razões, cedo, em suas esco-
las de formação, no culto das virtudes morais, 
praticam a  solidariedade, provam do mesmo 
rancho, obedecem a horários comuns e tanto 
se orgulham de vestir a mesma farda. 

Nos navios, quando no afastamento da 
família em longas permanências no mar, so-
brelevam nos marinheiros aquelas virtudes. 

Sem sombra de dúvida, os militares brasi-
leiros podem se orgulhar de exercitarem o ver-
dadeiro espírito de corpo, que muito distante 
está de um indesejável corporativismo. 

É este, em suma, o perfil moral do militar 
brasileiro. Aquele que chamado à guerra 
saberá cumprir o seu dever até o sacrifício 
da própria vida, como manda o juramento 
primeiro da incorporação. Aquele que nas 
vicissitudes do combate respeitará as leis 
e as convenções internacionais da guerra, 
aquele que sabe muito bem que qualquer 
direito é precedido por um dever. Aquele 
que, sobretudo, se tiver que perecer em 
combate, uma contingência natural da car-
reira, sabe de antemão que não terá direito 
a indenização alguma. Afinal, como disse o 
patriota Siqueira Campos: 

“À Pátria tudo se doa, nada se pede, nem 
mesmo compreensão.”

Esse é o legado dos nossos heróis. 
Neste nosso preito de respeito aos bravos 

do Riachuelo, estendemos nossa homena-
gem também àqueles que guarneceram os 
conveses da primeira esquadra genuinamen-
te brasileira, patrioticamente improvisada, 
inclusive com apoio de subscrição popular, 

para a luta da Independência; aos que 
se bateram para debelar os movimentos 
separatistas;  aos que, nos primórdios do 
século passado, pereceram no tenaz esforço 
da Divisão Naval em Operações de Guerra 
– a DNOG –  durante a Primeira Guerra 
Mundial; e , em tempos mais recentes, na 
Segunda Guerra Mundial, aos que integra-
ram o heroico esforço, muito bem sucedido, 
para proteção da nossa não menos heroica 
Marinha Mercante, durante a Campanha do 
Atlântico Sul; e a tantos outros brasileiros que 
diuturna e silenciosamente sacrificaram-se 
pela edificação da nacionalidade

Por certo, uma nação não se constrói por 
acaso. A independência do Brasil, a coesão 
do povo brasileiro, a conquista da integrida-
de territorial e a nossa identidade linguística 
e cultural foram frutos de muita luta, denodo 
e sacrifício de homens e mulheres que eno-
breceram a nossa História.

Em que pese a todos os fatores condicio-
nantes ditados pelas forças econômicas, pela 
geografia ou pelos caprichos da natureza, o 
homem, vale dizer, a pessoa humana, foi e 
será, sempre, o principal agente criador e 
modificador da história e dos fatos sociais. 

As mais graves decisões da pessoa huma-
na, como  aquela de entregar a própria vida 
pela Pátria ou na defesa de uma causa justa, 
serão, inexoravelmente, uma afirmação do es-
pírito humano, nunca poderão ser reduzidas 
à simplicidade de um valor material. 

São atitudes que decorrem de uma 
sólida convicção moral, que nos militares 
se traduzem pela acendrada dedicação ao 
serviço e aos valores históricos e culturais 
que embasaram a nacionalidade.   

Creio serem estes os fundamentos 
do nosso inescusável dever de cultuar a  

memória dos nossos heróis. 
Assim, é de se ver com justificada pre-

ocupação cívica a progressiva perda dos 
parâmetros tradicionais de referência com 
o passado, fato que, lamentavelmente, já se 
torna identificável até no âmbito de nossas 
escolas públicas.

Nessa tentativa de reescrever a História 
do Brasil, não faltou – e já lá se vai passado 
algum tempo – nem mesmo uma participação 
governamental, quando, nos idos de 1995, 
decidiu-se substituir no papel-moeda nacio-
nal – esse poderoso meio de transmissão da 
história – as efígies de nossos grandes vultos 
do passado por figuras de animais. 

Nada contra a nossa exuberante fauna, 
assinale-se, a qual deve merecer todo o 
nosso devido cuidado.

 Porém, nesse emblemático exemplo, 
pode-se, entre tantas outras evidências, vis-
lumbrar-se a intenção de apagar da memória 
do povo os vultos heroicos do passado.  

É de estarrecer em nossos dias a cons-
tatação de uma permanente orquestração 
contrária a qualquer tradição histórica, 
partindo de pretensiosos donos da cultura 
nacional, integrado por uma minoritária, 
porém estrepitosa corrente de pensamento, 
obstinada em dar nova interpretação à His-
tória do Brasil, segundo suas próprias con-
vicções ideológicas, calcadas nos critérios 
do materialismo dialético, presunçosamente 
científico, de índole marxista, que absoluta-
mente não se amoldam às tradições culturais 
do povo brasileiro.  

Critérios, sublinhe-se, já largamente 
superados pelos fatos da história universal 
contemporânea.

Como bem advertiu o pensador espanhol 
George Santayana: “aquele que esquece o 
passado está condenado a repeti-lo”.

Portanto, ao ver aproximar-se a Data 
Magna da Marinha e voltando o pensamento 
aos heróis do Riachuelo, acredito ser tempo 
propício para que nós, marinheiros, irmana-
dos com toda a família militar e unidos a 
todos os nossos compatriotas, renovemos 
nosso firme propósito de permanecer nos 
imutáveis princípios, crenças, valores e tradi-
ções que nos foram transmitidos pelos ante-
passados e conformaram a brasilidade.

Bens preciosos, intangíveis, patrimônio 
histórico e cultural da Nação, dos quais a Ma-
rinha do Brasil, através da nossa História, foi e 
haverá de ser, sempre, uma fiel depositária.

Honra aos heróis do Riachuelo! 
Viva a Marinha do Brasil! n

CULTO AOS 
HEROIS Síntese da alocução do Vice- 

Almirante Rui da Fonseca Elia 
durante as comemorações do  
11 de Junho no Clube Naval.
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cUlTURa

A 
necessidade de manifestar 
emoções e assinalar eventos 
através da linguagem escrita é 
tão antiga quanto a criação dos 
respectivos códigos simbólicos 
de expressão literal.

pAUlo roBerto GotAç*

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref)

Escreve-se desde sempre, para retratar a 
luta pela sobrevivência, para tentar entender 
a natureza, para contar histórias e para cons-
truir a História. 

Ao longo dos tempos, os artífices dos 
textos, além de exercerem a função de meros 
registradores, procuraram também introduzir 
elementos estéticos. Assim, a busca do encan-
to e da beleza na combinação de palavras, 
deu origem à poesia e à prosa literária.

Dentro do domínio das letras há talentos 
latentes que desabrocham mas que, sem a 
interação com leitores mediante a divulgação 
e publicação do seu trabalho, não evoluem e, 
consequentemente, não se aprimoram. 

Pode ocorrer então que a semente, inicial-
mente promissora, venha a secar por falta de 
irrigação. Ou seja, é evidente que o poeta e o 
escritor, de modo geral, precisam do público e 
o público precisa do ourives da palavra para 
suas viagens de sonho e imaginativas. 

Foi com o propósito de estimular todos 
os que se sentem capazes de elaborar 
mensagens através de seus escritos – às 
vezes ciosamente guardados, sem coragem 
de virem à luz –, de  trocar impressões e 
promover encontros temáticos, que um 
grupo de sócios do Clube Naval resolveu 
criar há 15 anos o seu Círculo Literário, 
com o respectivo veículo de divulgação, o 
tabloide  Mare Nostrum. 

Não tinham, portanto, os fundadores, 
como não têm os atuais responsáveis pelo 
funcionamento do Círculo, a pretensão de 
formar grupos acadêmicos de alta quali-
dade literária mas de estabelecer um in-
tercâmbio entre sócios e sua relações que, 
com cunho puramente amador, sintam a 
alegria de ver seu trabalho divulgado e, 
através do contacto crescente com outros 
talentos latentes, formem uma massa críti-
ca capaz de aperfeiçoar o estilo e a técnica 
de todos os envolvidos.

É dentro desse espírito que os res-
ponsáveis pela condução do Círculo, com 
entusiasmo e contando com o apoio do 
Departamento Cultural do Clube Naval, 
pretendem atrair um número cada vez 
maior de colaboradores, que passarão a 
dispor de um novo formato do Mare Nos-
trum, mais compacto, com melhor quali-
dade gráfica e exposição digital. Esperam, 
assim, aumentar o alcance das atividades 
e criar um polo de atração para sócios e 
convidados  ligados à criação literária. n

a iMportância 
doCIRCULO 
LITERARIO

MaRInHaGens

O COMANDO  
NO MAR

eGBerto BAptistA sperlinG*

J
oseph Conrad, um escritor britânico 
de origem polaca, que viveu na segun-
da metade do Século XIX e no início 
do Século XX, teve várias de suas 
obras centradas em marinheiros e no 
mar. Serviu por vinte anos na Marinha 

Mercante britânica, tendo chegado a Capitão-
de-Longo-Curso. É dele a citação a seguir:

“Somente um homem do mar percebe 
o quanto um navio, por inteiro, reflete a 
personalidade e a habilidade de uma única 
pessoa – a do oficial que o comanda. Para 
aqueles que vivem em terra tal assertiva 
não é compreensível, e, por vezes, até 
mesmo para nós marinheiros, é difícil 
entendê-la... mas assim o é. 

Um navio no mar é um mundo distante 
por si, e a Marinha, ao considerar as prolon-
gadas e longínquas operações das unidades 
da esquadra, coloca considerável poder, 
responsabilidade e confiança nas mãos da-
queles líderes escolhidos para o comando.

Em cada navio existe um homem que, 
na hora da emergência ou do perigo no mar, 
não pode recorrer a nenhum outro homem. 
Alguém que sozinho é, em última análise,  

o responsável pela segurança da navegação, 
pelo desempenho das máquinas, pela preci-
são do tiro e pela moral do seu navio.

É ele quem comanda. Ele é o navio. 
Eis, portanto, a mais difícil e exigente 

missão atribuída a um oficial de Marinha. 
Não há um só momento, durante o decorrer 
de seus deveres à frente de um navio, em 
que ele possa escapar às garras da respon-
sabilidade do comando. Seus privilégios, 
em contraste com as suas obrigações, são 
quase ridiculamente pequenas; contudo é o 
comando no mar o que tem proporcionado 
à Marinha os seus grandes líderes.

Àqueles que exercem esse cargo, mui 
merecidamente é outorgado o mais alto 
e honroso título do universo marinheiro... 
o de Comandante.”

A citação acima claramente define o 
quanto é, para o oficial de Marinha, o coman-
do de um navio e a imensa responsabilidade 
agregada ao cargo de Comandante. Somente 
os que possuem os requisitos e os conheci-
mentos técnicos para tal, podem exercê-lo. 

Tal privilégio é prerrogativa dos oficiais do 
Corpo da Armada da Marinha do Brasil (MB). 

Eles são, em cada posto da carreira com pos-
sibilidade de comando – de Capitão-Tenente 
até Capitão-de-Mar-e-Guerra – escolhidos 
e nomeados pelo Comandante da Marinha 
a partir da Escala de Comando, resultante 
de uma seleção efetuada pela Comissão 
de Promoções de Oficiais, em que são ava-
liados, pelos almirantes que a compõem, 
diversos aspectos da carreira dos oficiais, a 
saber: a experiência (traduzida por tempo 
de embarque e dias de mar), o conceito 
(expresso pelos comandantes nas Folhas 
de Informação de Oficiais) e, até mesmo, a 
aptidão de cada um para o cargo.

Joseph conrad



78                                                                         Revista do Clube Naval • 370 Revista do Clube Naval • 370                                                                                          79

em marcha lenta e em ângulo com o cais e, 
quando julga necessário, determina o lança-
mento da retinida da espia1. Quando a espia 
chega, finalmente, ao cais, e é encapelada 
no cabeço, o navio apita e o comandante o 
vai acertando, através de manobras alterna-
das com as máquinas, até conseguir girar a 
popa e encostá-lo ao cais. Determina, então, 
ao Imediato, para dispensar as máquinas e 
dobrar a amarração. Retira-se do passadiço 
amplamente realizado. Outra experiência 
bastante gratificante.

Temos ainda o exercício de Tática 
Antissubmarino (TAS), no 
qual o navio, em postos de 
combate em condição 1S, 
navega em área de perigo 
submarino, quase sempre na 
cobertura do corpo principal, 
com o sonar ativo emitindo. 
Uma vez detectado o alvo, o 
comandante do GT destaca 
os escoltas mais próximos 
ao alvo para atacá-lo. Sem-
pre emitindo com o sonar, 

eles se aproximam até que, na distância 
conveniente, é disparado, pelo escolta de-
signado para tal, o torpedo AS.

Um dos mais importantes deveres de um 
comandante é, todavia, o exercício da lideran-
ça com sua tripulação, que é conseguida atra-
vés do exemplo por ele dado diuturnamente, 
de ser um bom profissional; de manter um 
sadio bom humor no dia a dia; e da habili-
dade para lidar com seus subordinados, que 
deve tratar com respeito, dignidade, bondade 
e justiça, ouvindo as suas opiniões, sempre 
que possível, para julgar e decidir o melhor 
para seu navio. Assim, ele conseguirá exercer 
a sublime arte de comandar um navio e será 
reconhecido como um  bom comandante. 
Tudo sem que se esqueça da enorme res-
ponsabilidade da qual ele é investido a cada 
instante de seu comando.

O autor teve em sua carreira diversos 
comandos, como Capitão-Tenente, no Navio-
Varredor Juruena, como Capitão-de-Fragata, 
no Contratorpedeiro Sergipe, e comandou  
interinamente, por cerca de três meses, o Avi-
so Oceânico Bocaina, do qual era Imediato.

Este artigo é inspirado na sua gratidão à 
Marinha pelos períodos em que considera os 
mais felizes de sua vida, onde, junto com a 
grande responsabilidade, recebeu o honroso 
título de  “O Comandante”. n

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref)

Finalmente, livre de qualquer liame ao NT, 
se presta o cerimonial marítimo por apito, e o 
comandante determina o aumento de veloci-
dade, se afastando do NT e retornando a seu 
posto na formatura. Faina das mais bonitas 
e charmosas de toda a comissão.

Outro exercício que envolve todo o navio 
e é extremamente motivante é o exercício de 
tiro real. São tocados postos de combate em 
condição 1A e o navio entra em seu máximo 
grau de prontidão. Após receber o “pronto” 
do imediato, ele conduz o navio para a raia 
de tiro e adota o rumo final. Dos paióis de 
munição para as torretas sobem as cargas 
e os projéteis. Quando o CIC informa que 
entramos no setor de fogo determinado  para 
o exercício, o comandante ordena o “abre 
fogo”. Um ou mais canhões atiram sobre o 
alvo, até ser esgotada a munição alocada 
para o exercício. Logo após, o navio encar-
regado da espotagem informa o resultado 
do exercício com os hits ou “curtos” e “lon-
gos”. Impressionante, quando autorizado e 
a munição é suficiente para tal, a “bordada”, 
disparada por todos os canhões de bordo, 
uma a uma sobre o alvo.

Após a finalização dos exercícios da 
pernada, normalmente se chega a um porto 
a visitar. Os portos são o lugar de repouso 
da tripulação entre as pernadas da comissão, 
além da oportunidade para reabastecer de 
algum item necessário e ainda, para uma 
reunião de crítica sobre a pernada anterior, 
reunindo o comandante do GT e os coman-
dantes dos navios componentes. Os habitan-
tes das cidades onde se situam os portos são, 
de maneira geral hospitaleiros, recebendo 
sempre o pessoal da MB de braços abertos. 
Na chegada, o comandante tem, quase 
sempre, a oportunidade de atracar o próprio 
navio, independente do prático do porto. Às 
vezes é concedida ao navio uma vaga muito 
apertada entre dois mercantes enormes, que 
costumamos denominar jocosamente de 
“gaveta”. O comandante faz a aproximação 

Assim, aquele que tem seu nome esco-
lhido pelo Comandante da Marinha para o 
comando no mar pode se considerar um 
privilegiado, pois além da rigorosa seleção 
por que passou, teve seus méritos reconhe-
cidos pela mais alta autoridade naval que, 
assim, em confiança, deposita em suas mãos 
a sublime tarefa – o comando no mar.

Todos aqueles que desfrutaram de tal pri-
vilégio sabem o quão importante e prazeroso 
é o cargo. Ao se apresentar a bordo, além da 
ambientação ao navio e da apresentação aos 
oficiais subordinados e aos subalternos que 
exercem postos-chave na organização, ele 
deve começar a conhecer o navio em todos 
os seus detalhes e, se possível, participar de 
uma saída do navio antes de sua posse, a fim 
de se familiarizar com a operação e observar 
suas características de manobra. Após a 
cerimônia de transmissão do comando, co-
meça seu exercício de mando e a tomada de 
decisões. Um comandante inteligente deve, 
antes de tudo, saber confiar em seu Imedia-
to e, ainda, delegar a ele autoridade para 
exercer plenamente a parte administrativa. 
Por sua vez, o Imediato eficiente, recebendo 
tal delegação, deve manter seu comandante 
sempre informado de sua atuação. A partir 
desse entendimento e do relacionamento 
harmonioso entre comandante e imediato, 
o navio começa a se transformar em uma 
máquina perfeitamente equilibrada e lubri-
ficada. Navios há em que o relacionamento 
entre o comandante, seus oficiais e a guarni-
ção, se assemelha ao de uma família.

Quando o navio está operando, o co-
mandante tem o prazer de suspender e, a 
partir desse evento, começam a acontecer 
as experiências maravilhosas associadas 
ao comando no mar.

Se o comandante, em postos anteriores, 
teve a oportunidade de manobrar navio da 
mesma classe ou mesmo de outros tipos, sua 
tarefa se torna, indiscutivelmente, mais fácil. 
Aquele que fez serviço de quarto no passa-
diço de um navio em operações em Forças- 
Tarefa (FT) ou em Grupos-Tarefa (GT), nos 
postos de oficial subalterno ou Intermediário, 
certamente manobrou, manteve posição em 
formatura ou até, quando autorizado por seu 
comandante, efetuou mudança de posto na 
formatura ou aproximação para leap frog 
(simulação de passagem de carga leve – 
aproximação do recebedor até o través do 
fornecedor e posterior retirada). Além disso, 
ele observou as manobras efetuadas por 
seus comandantes, aprendeu com os bons 
comandantes e viu o que não deveria fazer 
com aqueles que não manobravam bem, ou 
ainda com os maus comandantes...

São diversas e gratificantes as experiên-
cias vividas pelo comandante ao suspender 
com seu navio, algumas das quais passo, 
de maneira muito genérica, a descrever e 
comentar:

Inicialmente, a desatracação, após rece-
ber o “pronto” de seu Imediato, com o navio 
em Detalhe Especial para o Mar (DEM) e em 
Postos de Suspender, com a amarração sin-
gela. Após seu exame de situação, começa a 
mandar largar  as  espias,  ficando  somente  
com a espia 1 (a de proa) encapelada, e 
determina propulsão invertida nos eixos  a 
fim de abrir a popa. Após mandar largar a 
última espia, a 1, determina máquinas atrás 
nos dois eixos, para se afastar do cais ou 
do navio ao qual estava atracado. Após o 
que, demanda o canal para saída do porto 
e conduz seu navio para a barra, a fim de 
atingir o mar aberto, recebendo sempre as 

sugestões do Encarregado de Navegação 
e do Centro de Informações de Combate 
(CIC). Se o navio é componente de um GT, 
ao sair do porto começa a adoção de uma 
formatura. Começam, também, os exercícios 
programados na Ordem de Operações, nos 
quais, dependendo do evento programado, 
toda a tripulação ou parte dela participa. 

Uma das mais gratificantes experiências 
para um comandante é a passagem de carga 
leve ou o reabastecimento do navio por um 
Navio-Tanque (NT) ou outro . Com o navio em 
DEM, o Comandante efetua a aproximação 
desfechando um rumo pela alheta do NT, 
com velocidade superior, em um ângulo 
pequeno, para se colocar, em seguida, num 
rumo paralelo e se aproximar, até que a es-
tação de recebimento de seu navio fique no 
través da estação de fornecimento do NT. A 
partir desse estágio, tem de manter a mesma 
velocidade do NT. São passados os cabos 
entre os dois navios. Após a fixação do cabo 
de distância, o comandante passa a manter 
a padronizada para o tipo do recebimento, 
através da variação ligeira do rumo, durante 
toda a faina de abastecimento pelo NT. Às 
vezes, após o recebimento do mangote de 
combustível e de sua fixação na tomada de 
recebimento, a faina de bombeamento leva 
de meia a uma hora de duração. Durante 
todo esse tempo, o comandante fica no lais 
do passadiço, em frente ao pelorus do bordo 
de recebimento, controlando a distância 
entre os navios. Normalmente, o imediato 
ou o CheOp ficam encarregados de manter 
a velocidade idêntica à do fornecedor, por 
variações ligeiras nas RPM do navio. Ao 
terminar o recebimento, é desconectado o 
mangote e recolhido pelo NT, sendo, em 
seguida, largados e recolhidos os demais. 

A faina da passagem de carga leve
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O     onviteMaRInHaGens

 *Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref)

lUiZ h. silveirA*

A
o ler a carta ela ficou meio 
tonta, sua vista turvou e o chão 
quase lhe fugiu dos pés. Além de 
marcar o casamento para março, 
ele comunicava estar enviando 
a quantia necessária para dar 

entrada no apartamento.
 Ela dobrou a carta com cuidado, de 

modo que só aparecessem umas poucas 
linhas – ninguém precisava saber de outros 
detalhes – e foi exibi-la, acintosamente, 
para suas irmãs que viviam de gozação 
dizendo que o noivo ia “se mandar” logo 
após a viagem.

O navio-escola finalmente chegou. O 
cais apinhado, as bandas tocando, o brilho 
ofuscante do mar e o profundo azul do céu, 
emolduravam o cenário daquela agradável 
manhã de primavera. O guarda-marinha ca-
sadoiro finalmente conseguiu desvencilhar-
se das coisas de bordo, desceu a prancha 
e pode abraçar seus pais e também a 
noivinha, que não via há quase seis meses. 
Ela, emocionada, chorava copiosamente de 
tanta felicidade.

Entraram todos no táxi do seu Constan-
tino que, por sorte, conseguira uma vaga 
num estacionamento próximo e seguiram 
para a casa da família, numa rua tranquila 
da Tijuca.

Nas semanas seguintes ele foi, aos pou-
cos, voltando à realidade e deixando para 
trás as ilusões da viagem de instrução. Foi, 
também, promovido a segundo-tenente e de-
signado para servir no Cruzador Tamandaré, 
numa das divisões de máquinas. 

Ele, tenente “fobó”, meio perdido naque-
le enorme navio, pouco afeito às burocracias 
navais, tentava tomar as providências que 
lhe cabiam no complicado esquema do 
casamento. Encaminhou o requerimento ao 
Ministro da Marinha, foi à esquadra onde 
confirmou as informações que tinha sobre a 
movimentação do navio, marcou o casamen-
to para o dia 14 de março e mandou fazer 

os convites. Imaginava que depois de tantos 
cuidados finalmente tudo estava resolvido. 
Coitado! Não conhecia a Marinha!

O secretário do navio informou ser de 
praxe que ele fosse à audiência do coman-
dante para entregar-lhe pessoalmente o 
convite. O comandante do navio era um 
mar-e-guerra durão, conhecido por suas 
atitudes intempestivas.

Conduzido à sua audiência pelo imediato 
ele, de repente, viu-se diante da “fera”. Tentou 
dizer algo que ensaiara na véspera, mas não 
teve a menor chance. O comandante logo 
pediu para ver o convite, verificou a data do 
casamento e disse que o navio iria suspender 
no dia 10 de março, para uma comissão não 
programada e que não nutrisse qualquer 
ilusão de ser dispensado da viagem. Em seu 
navio, um segundo-tenente não perderia, 
de jeito nenhum, sua primeira comissão no 
mar como oficial, ainda mais por causa de 
casamento. Se dependesse dele, segundo-
tenente seria proibido de casar. Quanto aos 
convites, na Marinha existia tinta carmim. Era 
só corrigir a data, escrever na margem “vale 
a emenda”, rubricar e pronto!

Atônito, ele pediu licença, deu meia volta 
e saiu cabisbaixo.

O telefone da tolda não estava funcio-
nando. Também, avisar à noiva daquele 
problemão por telefone iria ser um choque. 
Decidiu esperar até o horário da licença e dar 
a notícia pessoalmente. A reação foi aquela 
que se podia esperar. Muitas lágrimas e co-
mentários mordazes da parte de todos. 

Ele passou toda amanhã do dia seguin-
te na faina de desmarcar o casamento, 
voltando para bordo no início do segundo 
tempo. Ao subir à prancha foi alcançado pelo 
mensageiro portador de uma mensagem do 
imediato, que queria vê-lo, com urgência, em 
seu camarote. Chegando lá foi cientificado 
de que o casamento não precisaria mais ser 
adiado. Ele fora matriculado em um curso de 
tática anti-submarina e não faria a viagem, 

ficaria destacado no Cruzador Barroso que 
iria permanecer no Rio de Janeiro. 

Apesar de toda a boa vontade do ime-
diato nada mais pode ser feito. A igreja 
também tinha suas rotinas, a data anterior 
já havia sido ocupada por outro casamento 
e o seu teria que ficar para a nova data que 
fora escolhida, dia quatro de abril. 

O Cruzador Tamandaré suspendeu no dia 
10 de março, com regresso previsto para a 
segunda quinzena de abril, e o comando do 
navio foi passado no mar. 

Todos os acertos para o casamento fo-
ram feitos a bordo do Cruzador Barroso, onde 
o nosso tenente estava destacado. Talvez 
ele fosse azarado ou “pé frio”, o fato é que 
na sexta-feira, dia três de abril, o Cruzador 
Tamandaré voltou ao porto do Rio de Janeiro 
com problemas de máquinas.

Ao entrar à barra, logo ponteirou seus 
holofotes em direção ao Barroso e transmi-
tiu uma mensagem solicitando o imediato 
regresso do tenente destacado, para entrar 
de serviço no sábado, dia quatro de abril - 
justamente o dia do casamento. E lá estava 
ele novamente enrolado!

Ao apresentar-se a bordo do Cruzador 
Tamandaré, em regresso de destaque, en-
controu o navio quase deserto. Com exceção 
do pessoal de serviço, todos tinham ido para 
terra. Procurou o chefe da divisão de serviço, 
relatou tudo que lhe havia acontecido e 
pediu sua orientação. Por sorte, tratava-se 
de um capitão-tenente antigo, profundo 
conhecedor das coisas de bordo. Imedia-
tamente ele retirou seu nome da escala de 
serviço do dia seguinte. Havia folga em sua 
divisão de serviço e ele não iria fazer falta. 
Mas, quanto ao casamento disse que nada 
poderia fazer, não possuía delegação para re-
solver aquele assunto. Sugeriu que ele fosse 
procurar o comandante do navio que se 
encontrava em reunião na Esquadra, 
tratando do incidente ocorrido com 
as máquinas, durante a viagem. Re-
comendou também que, ao regressar, 
fosse procurá-lo para relatar tudo que 

ficara resolvido. Ele teria que informar ao 
imediato, na segunda-feira pela manhã, o 
que o comandante havia decidido.

A reunião foi demorada, o tenente só 

conseguiu falar com seu comandante por 
volta de onze horas da noite. Ele, depois de 
ouvi-lo, autorizou, sem maiores questiona-
mentos, o casamento e a licença de gala.  

O tenente imediatamente regressou para 
bordo e relatou ao oficial de serviço tudo 
que havia ficado resolvido. Solicitou que no 
dia seguinte, pela manhã, ele informasse 
tudo ao chefe da divisão de serviço, que já 

havia ido dormir. Despediu-se, des-
ceu a prancha e foi caminhando 

o mais rápido que pode 
em direção ao portão do 
Arsenal, antes que outro 
acontecimento inusitado 
complicasse, mais uma 

vez, sua existência tão 
atribulada. 

Deu tudo certo no casa-
mento. A igreja cheia, a recepção 

simples, mas muito agradável e a 
lua-de-mel em Muriqui. Durante uma 

semana eles viveram apenas o momen-
to, esqueceram os contratempos das 

semanas anteriores e imaginaram que 
aquela tranquilidade jamais iria terminar. 

Mas infelizmente terminou!
Na segunda-feira, dia treze de abril, às 

sete e trinta da matina, ao chegar à bordo, 
ele teve mais um sobressalto. Foi chamado 
à presença do chefe de máquinas que, visi-
velmente contrariado, queria saber o motivo 
que o levara a faltar à bordo durante toda 
a semana anterior, sem nada comunicar a 
ninguém. Ele repetiu, mais uma vez, toda a 
sua complicada história. Mas, dessa vez, já 
estava adestrado e conseguiu ser suficien-
temente claro para convencer o chefe de 
máquinas da lisura de suas atitudes, logo 
na primeira tentativa. 

Feitas as devidas averiguações, aca-
bou sobrando para o tenente que estava 
de serviço no portaló, no quarto de 
20:00h às 24:00h, dia 3 de abril que, 
apressado, foi para terra na manhã se-
guinte, na primeira licença, e esqueceu-se 
de levar o assunto ao conhecimento do 
chefe de sua divisão de serviço. 

Por via das dúvidas, ao terminar seu 
curso de tática anti-submarina, o nosso te-
nente casadoiro decidiu que seria prudente 
trocar de comissão, e foi servir na Força de 
Contratorpedeiros, a bordo do CT Acre. 

 Hoje, ele é Capitão-de-Mar-e-Guerra 
Reformado, guarda no fundo do peito uma 
enorme saudade da Marinha e continua 
curtindo sua inseparável “noivinha”, ao 
lado de filhos e netos.  n  

CA
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A sua opinião será bem-vinda
sobre qualquer artigo ou assunto
abordado nesta edição.
enderece seu e-mail para

revista@clubenaval.org.br
com o máximo de 1.500 caracteres.
A editoria da rcn publicará as 
mensagens consideradas de 
interesse do clube. 

Acesse a nossa revista, o Boletim Mensal e o Mare Nostrum: www.clubenaval.org.br

últiMa Página

A Revista do Clube Naval, edição espe-
cial de número 369 fez-me apreciar  
ainda mais o trabalho desenvolvido 

por essa entidade em prol da sociedade 
fluminense e brasileira, bem como a 
dedicação de todos os membros deste 
dedicado Editorial.

Deputado Samuel Malafaia
Membro da Mesa Diretora da ALERJ – Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

A s matérias tratadas, desde o Editorial 
até a Última Página dessa preciosís-
sima edição, retratam – com total 

isenção – cerca de dois séculos de História, 
do mundo e do Brasil.

Os articulistas, de forma clara, precisa 
e sucinta, demonstraram à exaustão, o 
“equívoco” no qual incorrem aqueles que se 
dizem de esquerda, ao pugnarem por uma 
verdadeira desconstrução do nosso país.

Nada mais presente, nos dias em que 
vivemos, do que as palavras de um homem 
que foi uma das referências do século XX, 
Sir Winston Churchill:

“O comunismo é a filosofia do fracasso, 
o credo da ignorância e o evangelho da 

T enho a satisfação de cumprimentar 
e, em nome do Ministro de Estado da 
Integração Nacional, interino, Francisco 

Teixeira, agradecer o envio da Revista do 
Clube Naval – Edição especial 50 ANOS 
DEPOIS A NAÇÃO REAGE.

Liney Toledo Soares
Assessor Especial – Cerimonial – 

Ministério da Integração Nacional

A proveito a oportunidade para parabe-
nizá-los pela edição comemorativa dos 
50 anos do Governo Militar. A capa 

que mostra a relação entre a escravidão e 
médicos cubanos tem feito muito sucesso 
entre os profissionais de saúde.

   Rubens de Luca

P rimorosa a revista do Clube Naval, 
edição especial, que celebra os 50 
anos do início do Movimento de 31 de 

Março de 1964. Como enfatiza nas Palavras 
do Presidente, a revista, cuidadosamente 
elaborada, enfocando antecedentes, causas 
e consequências, que se desdobram nos 
dias atuais, traduzindo uma realidade que 
desejam esconder, é uma forte peça de 
contrapropaganda. Como tal é documento 
precioso e vigoroso e que deveria ser inten-
samente difundido, principalmente para a 
nossa juventude militar.

Marco Felicio

inveja. Sua virtude inerente é a distribuição 
equitativa da miséria”.

As matérias expostas, a meu sentir, por 
meio de seus esclarecidos autores e com 
o aval desse seleto Clube Naval, bem que 
poderiam chegar às universidades, pois, 
só assim, nossos jovens teriam um “con-
traponto”, uma oportunidade ímpar de ver, 
ouvir e sentir, um outro isento e verdadeiro 
enfoque histórico sobre esse período de 
nossa História recente.

José Ricardo Laricchia
Advogado da União – Aposentado

L i com muito cuidado a Revista 369 que 
trata da Revolução de 31/3/1964, até 
porque meu pai foi um dos revolucio-

nários de primeira hora.
Logo na primeira página defronto-me 

com as palavras:
“Todos os artigos desta edição especial 

foram escritos por pessoas que não supor-
tam ver a história de nosso país contada 
de maneira deturpada e silenciosa”. E pude 
notar que essa proposta é mantida ao longo 
de toda revista, em matérias que procuram 
esclarecer e educar ou mostrar uma outra 
forma de pensar este nosso País.

Parabéns ao Clube Naval e à Revista!
Raymundo Newton Leitão

Profissionalismo com evolução tecnológica

Veículo Aéreo não tripulado Carcará

Lançador de foguete Astros

Viatura operante Marruá

Míssil anticarro (MAC)

Sistema de defesa antiaérea

Morteiros 60mm e 81mm

Fuzíl de combate 5,56mm IAZ-IMBEL

Viatura Guarani
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