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E
ngana-se quem pensa que 
democracia é o paraíso dos 
direitos. Cada direito que uma 
pessoa adquire traz a corres-
pondente obrigação de defen-

der o mesmo direito para os outros.
Engana-se quem pensa que democra-
cia implica em brandura na aplicação 
de penas e sanções. A lei deve ser apli-
cada com o mesmo rigor em qualquer 
regime político. A razão das sanções 
é inibir o descumprimento dessa lei 

pelos homens; e os homens são os 
mesmos, com a mesma natureza, não 
importa o regime em que vivam.
A democracia, contudo, ainda é, em 
teoria, o melhor regime político. To-
dos, sob a mesma Constituição, têm o 
poder de votar e eleger os dirigentes e 
legisladores. A qualidade da democra-
cia, portanto, passa a ser decorrente 
da qualidade de quem vota.
Há quase 30 anos o Brasil deixou para 
trás, pela vontade de todos, e mais do 

que tudo pelo desejo profundo dos 
próprios militares, um regime autoritá-
rio para viver uma democracia plena. 
Naquele tempo, coube aos militares 
construir e legar noventa por cento da 
estrutura de progresso ao País.
Os governos civis que se seguiram, 
por todas as razões conhecidas, como 
a irresponsabilidade, inconsequência, 
leniência, incompetência e corrupção, 
acabaram, contudo, por fazer um país 
pior, muito pior. E o pior de tudo, é que 
os militares jamais serão perdoados 
pelo que construíram.
Votaremos novamente em outubro. 
Nova chance de acertar ou errar. É a 
hora de sermos ativos. O erro será, por 
toda a história, culpa da Nação, culpa 
do povo, nossa culpa. A abstenção 
colabora para isso.
Pense bem. Faça bem.
É o seu País.

CF (Ref-IM) Osmar Boavista da Cunha Junior
Diretor Cultural

a democracia 
não possui militantes.

No máximo, AlguNs 
simPAtizANtEs
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semana da pátrIa

sEssÃo 
solENE

A 
Independência do Brasil foi mais 
uma  vez comemorada no nosso 
Clube no dia 4 de setembro, com 
uma Sessão Solene.

Tivemos a apresentação 
do Coral do Clube Naval, que 

abriu a Sessão cantando o Hino Nacional, 
e finalizando com a Canção do Marinheiro 
(Cisne Branco).

Foram entregues diplomas de Sócios 
Beneméritos ao AE (Ref) Hugo Stoffel, e ao 

renitente preservação de condições políticas 
e sociais anteriores.

Foram citadas, entre outras, as fortes 
comoções de 1831, quando da abdicação de 
D. Pedro I; a de 1889; a Revolução de 1930, 
que redundou na decepção do Estado Novo 
e no largo período ditatorial de Getúlio; a 
deposição de Vargas, em 1945; e a reação 
militar de 1964.

Tudo isso culminando com o estado 
atual do país, nada consolador n

CMG (Ref) Fernando Moraes Baptista da 
Costa, como reconhecimento dos relevantes 
serviços prestados ao Clube Naval durante  
suas carreiras.

O clímax foi a excelente palestra do 
Professor Marco Antonio Villa, que discorreu 
com muita propriedade e competência sobre 
as Diversas Independências do Brasil.

Ressaltou em sua alocução que o Brasil, 
a partir de 1822, com a proclamação da 
Independência, viveu diversos episódios 
de forte impacto histórico que pretendiam 
consolidar novas independências, em face da 

EvENtos E
ComEmoRAçõEs
Do ClubE NAvAl

EvENtos E
ComEmoRAçõEs
Do ClubE NAvAl

RECitAl DE músiCA No sAlÃo NobRE • Cumprindo a agen-
da de 2014, o grupo de interesse em música apresentou, no dia 6 de 
agosto, o músico newton nazareth. o artista, sobrinho neto do grande er-
nesto nazareth, exibiu o show multimídia um século de música Brasileira, 
numa versão especial destacando quatro ícones da nossa música: heitor 
villa-lobos, ernesto nazareth, Antônio carlos Jobim e noel rosa. newton 
nazareth, que já se apresentou no clube militar, museu histórico nacional, 
centro cultural light e muitos outros palcos, nos brindou pela terceira vez 
com sua apresentação. 

98 ANOS DA AVIAÇÃO NAVAL • Foi inaugu-
rada em 11 de agosto uma exposição fotográfica, em 
comemoração aos 98 anos da Aviação naval Brasileira. 
os painéis homenageavam a data, exibindo fotos e 
textos explicativos sobre as aeronaves e pilotos, desde 
a primeira fase da aviação naval, com o Aerobote  
curtis-F. seguiam-se fotos do helicóptero Widgeon, no 
antigo heliporto do esquadrão hu-1, na Avenida Brasil. 
da Base Aérea naval de são pedro da Aldeia (ninho 
das águias da marinha), dos esquadrões e seus hanga-
res, e do centro de instrução e Adestramento Aeronaval 
Almirante José maria do Amaral, até chegar ao n-3034 
seahawk, considerado o mais moderno helicóptero na-
val. Finalmente, o AF-1, recém-modernizado pela em-
braer, encerrando uma verdadeira viagem no tempo.
o evento foi coordenado pelo grupo de interesse em 
Aviação naval do clube naval, com a colaboração de 
historiadores e fotógrafos, que gentilmente disponibi-
lizaram seus acervos.

missA E Almoço Dos Ex-CombAtENtEs E vEtERANos DA sEguNDA guERRA 
• O Primeiro Distrito Naval, o Clube Naval e a Socie-
dade Amigos da marinha realizaram no dia 16 de ju-
lho, às 10 horas, a missa solene em memória dos in-
tegrantes da marinha do Brasil e da marinha 
mercante Brasileira que perderam suas vidas em ope-
rações no mar durante a segunda guerra. A missa foi 
celebrada pelo capelão da marinha, cmg (cn) ema-
nuel  teixeira pereira silva, na igreja nossa senhora 
da candelária, com a participação do coral do clube 

naval. presentes, representantes de várias organiza-
ções da marinha. seguiu-se, na sede social, o tradicio-
nal almoço, por adesão, para os ex-combatentes e ve-
teranos, familiares e convidados.

DiPlomA E mEDAlHAs • Dia 19 de agosto, em visi-
ta ao clube naval, a sra. diva pavesi, presidente da divine 
Académie Francaise des Arts, lettres et culture de paris, 
acompanhada de seus vices-presidentes de honra, sr. Fran-
cisco gondar, sr. marcos rabelo e sr. Amilton passos, reliza-
ram a entrega da medalha de 
ouro e título de embaixador ao 
vice-Almirante (ref-Fn) paulo 
Frederico soriano dobbin, pre-
sidente do clube naval.
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o nota do editor • Registramos com tristeza o falecimento do CMG (Ref) 

Fernando Maulburg da Silveira, autor do presente  artigo, ocorrido em 29 de 

julho de 2014. É imenso nosso pesar pela perda de um grande colaborador 

que, pela assiduidade, profundidade e qualidade de seus trabalhos aqui 

publicados nos deixa um legado de grande admiração e estima.

deFesa

 bAsE iNDustRiAl DE 

DEFEsA
NovAmENtE A 
REsERvA DE 
mERCADo?

Fernando Malburg da Silveira* 

empresAs 
estrAtégicAs 

de deFesA: 

o 
Congresso Nacional aprovou em 
março de 2012 a Lei 12.598, re-
sultante da conversão da Medida 
Provisória No 544/2011 do Poder 
Executivo. Essa lei, regulamenta-
da pelo Decreto 7.970, de março 

de 2013, estabelece regras especiais para as 
aquisições, as contratações e o desenvolvi-
mento de produtos e sistemas de defesa, além 
de dispor sobre regras de incentivo tributário 
à indústria estratégica de defesa. 

A referida lei define os bens, serviços, 
obras ou informações que podem ser 

considerados Produtos de Defesa (PRODE). 
Estabelece ainda que poderá ser conside-
rado como Produto Estratégico de Defesa 
(PED) todo PRODE que, por seu conteúdo 
tecnológico, pela dificuldade de obtenção 
ou por sua imprescindibilidade, seja de in-
teresse estratégico para a defesa nacional. 
Estão aí incluídos os meios bélicos navais, 
terrestres e aeroespaciais, bem como o pro-
jeto e desenvolvimento desses meios e seus 
equipamentos. Define também os Sistemas 
de Defesa (SD) como sendo um conjunto 
inter-relacionado ou interativo de PRODEs 

que atenda a uma finalidade específica.
A partir dessas definições e conceitos 

o novo instrumento legal define entidades 
denominadas Empresas Estratégicas de 
Defesa (EEDs), como sendo toda pessoa 
jurídica credenciada pelo Ministério da De-
fesa mediante o atendimento cumulativo de 
algumas exigências, a saber, (em síntese): ter 
no seu objeto social a caracterização de per-
tencer à cadeia produtiva de PEDs; ter sede, 
administração e estabelecimento industrial 
no país; dispor, no país, de comprovado 
conhecimento científico ou tecnológico, 

próprio ou complementado por parcerias 
com instituições científicas e tecnológicas 
da administração pública nacional (ICTs, 
como definidas em lei específica de 2004); 
assegurar (não fica claro de que forma) a 
continuidade produtiva dos PEDs no país; e 

ainda, assegurar em seus atos constitutivos 
(ou nos de seu controlador direto ou indire-
to) que o conjunto de sócios ou acionistas 
estrangeiros não possa exercer, em cada 
assembleia geral, número de votos superior 
a 2/3 do total, que puderem ser exercidos 

pelos acionistas brasileiros presentes. Na prá-
tica, o poder decisório nas assembleias estará 
necessariamente nas mãos dos acionistas 
brasileiros, em mais uma manifestação de 
xenofobia em relação ao capital estrangeiro, 
coisa que nem mesmo a China pratica mais. 

O ritual para obter o credenciamento 
como EED não é simples. Pessoa jurídica ca-
dastrada em conformidade com as normas do 
SISMICAT – Sistema Militar de Catalogação 
das Forças Armadas – e que integre a cadeia 
produtiva de produtos de defesa, poderá re-
querer ao próprio SISMICAT, através o Centro 
de Catalogação das FA (CECAFA), ou órgãos 
de mesma finalidade autorizados pelo MD, 
o credenciamento como ED (Empresa de 
Defesa), apresentando para tanto uma DPP 
– Declaração de Processo Produtivo, ou uma 
DCN – Declaração de Conteúdo Nacional – 
dos produtos da empresa candidata, quer 
sejam eles PRODE – Produtos de Defesa – ou 
SD – Sistemas de Defesa, tal como definidos 
no art. 2º. da Lei 12.598. 

A DPP é emitida em observância a 
termos estabelecidos pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior, especificando a manufatura ou o 
desenvolvimento de PRODE ou SD nacional, 
mensurando o conteúdo de custo nacional 
e o desenvolvimento tecnológico realizado 
no país. A DCN, por sua vez, é autodecla-
ratória, e deve expressar o grau de nacio-

nalização do PRODE ou 
SD, mensurando-os 
de forma similar à 

usada na DPP. Pa-
rece ser uma forma 

burocrática – de eficácia 
discutível – de tentar ex-

pressar a disponibilidade, no 
país, de comprovado domínio 

tecnológico sobre a engenharia 
de produtos de defesa.

O Decreto regulador da nova 
lei instituiu uma Comissão Mista 

da Indústria de Defesa (CMID), com 
diversas atribuições. Dentre elas, 

poderá a Comissão propor ao MD o 
credenciamento de empresas como ED, 

com base na apreciação de suas DPP e/ou 
DCN; e empresas cadastradas como ED pela 
CMID poderão ser credenciadas como EED – 
Empresa Estratégica de Defesa – por ato do 
Ministro da Defesa ou mediante requerimento 
ao MD. São duas etapas, portanto: primeiro 
ser reconhecida como ED e, em sequência, 
como EED, se satisfeitas certas condições.
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A lei em questão autoriza o poder pú-
blico a realizar procedimentos licitatórios 
destinados exclusivamente à participação de 
EEDs, quando envolverem o fornecimento 
ou o desenvolvimento de PEDs, ou quando 
se tratar de licitações destinadas exclusiva-
mente à compra ou contratação de PRODE 
ou SD produzidos no país. Essa restrição à 
participação de outras empresas colide com 
os amplos e consagrados princípios constitu-
cionais da isonomia e da seleção da proposta 
mais vantajosa para a administração, prin-
cípios esses que vedam expressamente ao 
agente público restringir ou frustrar o caráter 
competitivo das licitações, estabelecendo 
distinções de qualquer natureza ou circuns-
tância impertinentes para o específico objeto 
a ser contratado. Bastante respeitados pelo 
legislador na Lei de Licitações em vigor (Lei 
8.666/93, que regulamentou o inciso XXI 
do artigo 37 da CF), foram esses princípios 
agora violados pelo novo instrumento legal, 
trazendo de volta – na medida em que fica 
reduzido e restrito o leque de participantes 
das licitações – a reserva de mercado, de tris-
te memória. A atual Lei de Licitações, aliás, 
passa a ter, como se comentará adiante, um 
papel pouco relevante, de vez que um artigo 

específico da nova lei (art. 15 da Lei 12.598) 
reza que a Lei 8.666/93 “será aplicada de 
forma subsidiária aos procedimentos licita-
tórios e aos contratos regidos por esta Lei”.  
Não fica claro o que significa essa curiosa 
figura jurídica da “aplicação subsidiária” de 
um instrumento legal vigente no país...

a lei de informática do passado e  
a fracassada reserva de mercado

Como a memória dos brasileiros é curta, 
lembremos que em 1984 o Congresso Nacio-
nal instituiu, também por lei específica, uma 
Política Nacional de Informática, com prazo de 
vigência de oito anos e com o alegado propó-
sito de estimular, através do estabelecimento 
de uma reserva de mercado para as empresas 
de capital nacional, o desenvolvimento da 
indústria de informática no Brasil, em face de 
sua reconhecida importância estratégica. 

A ideia era proteger a indústria nacional 
de informática da concorrência das multi-
nacionais do setor, dando aos nacionais a 
oportunidade de desenvolver tecnologia 
compatível com a do mundo desenvolvido. 
Imaginava-se viabilizar, dessa forma, a com-
petição em igualdade com as concorrentes es-
trangeiras, quando fosse alcançado – em oito 

anos, sonhavam os burocratas! – o almejado 
desenvolvimento tecnológico. Como era de se 
esperar, essas medidas nacionalistas geraram 
grande entusiasmo nas entidades nacionais 
ligadas ao setor, que também desenvolveram 
um grande esforço de lobby para angariar a 
simpatia da opinião pública. 

Não foram poucas, porém, as vozes 
(como a do economista Roberto Campos) 
que se levantaram alertando para os previ-
síveis efeitos danosos desse protecionismo 
à nossa economia e à própria indústria 
nacional de informática. O tempo mostrou 
que tinham razão esses críticos. O desejado 
desenvolvimento tecnológico autóctone 
ficou a dever resultados convincentes, e os 
consumidores brasileiros tiveram que passar 
a adquirir produtos de informática de desem-
penho precário, a preços nada competitivos 
com os estrangeiros de mesma finalidade. 
O resultado líquido foi o atraso, gerando, ao 
final da reserva de mercado (1992), grande 
gap tecnológico na comparação com os 
produtos estrangeiros de mesma espécie. 
Qualidade e desempenho sofríveis e preços 
altos, esse foi o resultado.

Aparentemente a lição não foi aprendida. 
Quer tenha origem no nacionalismo da di-
reita (como em 1984) ou da esquerda (como 
ocorre agora), a via da reserva de mercado 
elimina, em lugar de estimular, o incentivo à 
competição, que é a mola mestra do desen-
volvimento. O efeito se manifesta de duas 
formas: nos preços elevados (por não haver 
competição com os preços dos produtos es-
trangeiros) e na perda da qualidade (por ficar 
afastada a competição com o desempenho 
dos produtos alienígenas). Ao ser vedada a 
participação do capital estrangeiro no nível 
decisório das EEDs, afugenta-se da indústria 
de defesa no nosso país os maiores detento-
res da sofisticada tecnologia, que torna tão 
eficientes e eficazes os equipamentos e siste-
mas bélicos dos países mais desenvolvidos; e 
ao ser exigida a sede dos licitantes no Brasil, 
extingue-se a possibilidade de realizar licita-
ções internacionais mais amplas, reduzindo 
o universo de participantes e colocando fora 
do alcance de nossa estrutura de defesa os 
equipamentos e sistema mais eficazes contra 
as ameaças modernas.

participação em certames  
do poder público

Para as compras e contratações de PRO-
DE ou SD, terá que ser observado o que dis-
põe o art. 3º da Lei 12.598. Como destaques 

(dentre os muitos dispositivos ali constantes) 
tem-se que os procedimentos licitatórios 
podem ser dirigidos à participação exclusiva 
de EEDs ou à compra exclusiva de PRODE 
ou SD produzido e desenvolvido no país 
(assegurando transferência de tecnologia 
à empresa nacional, quando for o caso). 
Admite-se a participação de consórcios, mas 
com liderança obrigatória de EED, se houver 
fornecimento de PED. Quando envolvidas 
importações, aplicar-se-ão regras para 
acordos de compensação tecnológica, in-
dustrial e comercial, a serem definidas pelo 
Ministério da Defesa nos editais e contratos. 
Dessa forma, ficam desestimuladas – ou 
dificultadas – as importações, agravando 
o distanciamento de nossa indústria de 
defesa dos melhores centros de suprimento 
de tecnologia militar.

Registre-se também, que somente as 
EED e seus fornecedores de materiais e 
serviços terão acesso ao Regime Especial 
Tributário da Indústria de Defesa (RETID) e ao 
financiamento de programas voltados para a 
defesa nacional. O Capítulo III da Lei 12.598 
descreve esses incentivos, regulados por ato 
do Executivo e podendo abranger a isenção 
de contribuição para COFINS, PIS/PASEP 
e de Imposto de Importação, conforme o 
caso. Tem-se aí mais um tratamento não 
isonômico, distanciando-se dos princípios 
da Constituição Federal.

As aquisições de PRODE, PED e SD serão 
precedidas de um Termo de Licitação Especial 
(TLE), cuja elaboração, pelo órgão público 
licitante, obedecerá ao art. 12 do Decreto de 
Regulamentação. O parágrafo segundo desse 
artigo é extremamente intrigante, porquanto 
estabelece exigências que constituirão parâ-
metros de julgamento, mas que dificilmente 
poderão comportar mensuração objetiva.  

São elas: percentual mínimo de conteúdo 
nacional (como medir, em cada caso?); 
capacidade inovadora (como demonstrar?); 
contribuição para aumentar a base tecnoló-
gica e produtiva, esperada como resultado 
da contratação (como medir? No fim do 
contrato? E se não alcançada, como fica a 
coisa, já que não se pode retroagir o tem-
po?); sustentabilidade do ciclo de vida do 
PRODE (como garantir, se um PRODE pode 
ter componentes que não são controláveis 
pela empresa licitante?); garantia da con-
tinuidade das capacitações tecnológicas e 
produtivas a serem exigidas (como garantir 
tal coisa? Mediante uma simples “declara-
ção – promessa” apresentada pela empresa 
candidata ao contrato, como está sendo 
regulamentado?); e outras mais. Como se vê, 
estamos diante da total substituição de pa-
râmetros mensuráveis (os da Lei 8.666/93) 
por parâmetros subjetivos e vulneráveis 
à interpretação (ainda que de boa fé) de 
membros de comissões de licitação. Cria-se 
um cenário fértil para cometer enganos de 
difícil reparação, ou para decidir o emprego 
de recursos públicos com base em opiniões 
subjetivas, sujeitas a contestações. 
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*Capitão-de- Mar-e-Guerra (Ref)

A participação nessas licitações deverá, 
ainda, atender ao que dispõem os artigos 9º 
e 10º do Decreto regulamentador. O primeiro 
deles exige a apresentação de garantias 
(é considerada suficiente uma declaração 
firmada pelos responsáveis pela EED!) de 
continuidade das capacitações tecnológica e 
produtiva no país, quando ocorrerem circuns-
tâncias tais como, por exemplo, a desconti-
nuidade da produção de um PED ou o encer-
ramento da pessoa jurídica sem sucessor que 
assegure a perenidade do PED; e lista, nos 
incisos I a VI, algumas formas de fazê-lo, ne-
nhuma delas muito concretamente confiável, 
caso tais circunstâncias aconteçam. São elas, 
em síntese: transferir à União a tecnologia 
dos PEDs; disponibilizar tal tecnologia para 
outras EEDs; autorizar a produção por outra 
EED; transferir a propriedade intelectual; 
ressarcir os investimentos feitos pela União; 
e apresentar garantias reais. Seriam críveis 

subsidiária aos procedimentos licitatórios 
e aos contratos regidos por esta Lei”.  O 
que é a aplicação “subsidiária” de uma Lei? 
Está-se diante da revogação, na prática, da 
Lei 8.666/93, que regulamenta o artigo 37, 
inciso XXI, da Constituição Federal! Ficando 
afastadas dos certames as empresas que não 
sejam credenciadas como EED, como fica o 
princípio constitucional da isonomia, que 
exige a seleção da proposta mais vantajosa 
para a Administração Pública? Como fica o 
princípio constitucional que veda frustrar o 
caráter competitivo dos certames públicos? 
Como ficam os critérios de julgamento 
baseados nos princípios constitucionais da 
legalidade (claramente afrontada pelos novos 
critérios, ao colidir com a Lei de Licitações em 
vigor), da impessoalidade, da moralidade e 
da igualdade, todos vulnerabilizados pelos 
critérios subjetivos da nova Lei e seu Decreto 
regulamentador? Afinal, a Lei 8.666/93 já 
contemplava dispositivos suficientes para 
proteger os interesses da indústria nacional de 
defesa. O que faltava era o incentivo tributá-
rio, que pode viabilizar maior competitividade 
frente às empresas estrangeiras, mas esses 
incentivos poderiam estar sendo concedidos 
às empresas de defesa sob a mesma roupa-
gem desenhada para o RETID, sem afrontar 
os princípios constitucionais! Além do mais, 
não é apenas a indústria de defesa que se en-
contra sufocada pela enorme carga tributária 
que incide sobre nossa economia...

O parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 
8.666/93 (agora transformada em “subsi-
diária”) é claro: ele reza, em observância à 
Constituição Federal: “É vedado aos agentes 
públicos: I – admitir, prever, incluir ou tole-
rar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou 
frustrem o seu caráter competitivo e estabe-
leçam preferências ou distinções em razão 
da naturalidade, da sede ou domicílio dos 
licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico 
objeto do contrato”. Se assim é, como aceitar 
que outra lei, oriunda do mesmo Congresso, 
dê vida a um dispositivo legal colidente, 
privilegiando as EEDs e restringindo seve-
ramente a participação de outras empresas, 
sejam elas nacionais, estrangeiras, ou na-
cionais de capital estrangeiro, em certames 
públicos do setor de defesa? É saudável para 
a economia e para a tecnologia de defesa 
essa reserva de mercado? Ou trará a reboque 
o atraso, como ocorreu com a Informática 
sob a reserva de mercado de 1984?

quem se habilita?
As novas exigências legais para empre-

sas que pretendam participar de licitações 
no setor de Defesa são, como se pode ver, 
parte de um cipoal burocrático anacrôni-
co, típico do nacionalismo xenófobo que 
permeia muitos setores das esquerdas 
que governam o país. Afasta-se o capital 
estrangeiro, reduz-se sua capacidade deci-
sória, criam-se condições desfavoráveis à 
aproximação dos detentores de tecnologia 
avançada, tenta-se caracterizar um domínio 
tecnológico nacional que de fato é precário, 
incipiente ou inexistente e entregam-se 
os destinos de nossa indústria de defesa 
ao eventual sucesso de esforços autócto-
nes que, no passado, no caso da Lei de 
Informática, revelaram-se insatisfatórios e 
danosos ao país, por melhores que fossem 
as intenções. 

São arroubos nacionalistas exacerba-
dos, semelhantes aos que, diante da indig-
nação (e da injustificada surpresa) causada 
pela “espionagem” norte-americana no 
país, levaram o governo a, açodadamente, 
divulgar ao mundo – o que foi motivo de 
chacota - que iria exigir que os bancos de 
dados das empresas estrangeiras proprietá-
rias de redes sociais ficassem localizados no 
Brasil, sem perceber que a vulnerabilidade 
não está na localização geográfica, mas 
sim na ausência de domínio da tecnologia 
do setor. Temos que buscá-la onde estiver 
disponível, aqui ou no exterior.

Salvo melhor juízo, as novas exigências 
para participação em certames licitatórios 
públicos, voltados para o setor de Defesa, 
favorecerão grupos fortes, cujas fortes 
empresas (talvez sediadas em Pasárgada, 
onde são amigas do Rei e onde engendram 
suas estratégias empresariais com base nas 
facilidades que daí decorrem, inclusive fartos 
financiamentos via BNDES...) contarão com 
pareceres favoráveis às subjetividades que 
apresentarem para concorrer. Não é por 
acaso que as grandes empreiteiras brasilei-
ras (altamente qualificadas para construir 
hidroelétricas, pontes, grandes obras de 
engenharia, mas não afeitas à tecnologia bé-
lica) exerceram poderoso lobby para aprovar 
a nova Lei, atraídas pelas muitas promessas 
que o Executivo vem fazendo para agradar 
as Forças Armadas, acenando com verbas 
para projetos de Defesa cujos custos estão 
na casa dos muitos bilhões de reais. Como 
poucos conhecem as tecnologias de material 
bélico e de sistemas de defesa, decerto terão 

que recorrer à consorciação com as experien-
tes empresas que efetivamente atuam no 
ramo de Defesa, mormente as estrangeiras, 
detentoras das ambicionadas (e imprescindí-
veis) tecnologias. Ao fazê-lo, todo o esforço 
nacionalista que reveste a Lei 12.598 se 
torna inócuo, pois é certo que, na maioria dos 
empreendimentos desse sofisticado setor, as 
tecnologias que realmente fazem a diferença 
virão do exterior; e seus detentores não as 
entregarão em condições subalternas.

As regras de mercado não deviam ser 
mexidas. Artificializar ou restringir a livre 
competição mercadológica não parece ser 
um bom caminho. O passado condena.

Resta o argumento de que a legislação 
das EEDs fortalecerá a indústria de defesa 
de nosso país e gerará empregos aqui. Sem 
dúvida, é desejável que esse setor se desen-
volva e gere empregos no Brasil, em lugar 
de gerá-los no exterior. Mas não é neces-
sário estabelecer uma reserva de mercado 
retrógrada para incentivar nossa indústria. O 
que se deve é lutar pela nutrição de nossas 
Forças Armadas, com verbas adequadas aos 
programas constantes da Estratégia Nacional 
de Defesa (END), que até agora não saíram 
do papel. Havendo verbas, as Forças Arma-
das geram encomendas desafiantes; e as 
encomendas são o ingrediente que falta para 
que os detentores de tecnologia – desde que 
não afugentados pela burocracia xenófoba 
- se estabeleçam ou se associem em nosso 
país, gerando empregos qualificados. Assim 
já se fez no passado, sendo um excelente 
exemplo a fabricação no Brasil das Corvetas 
Classe Inhaúma da Marinha do Brasil e de 
seus sistemas digitais de comando e con-
trole e direção de armas, sistemas esses, de 
origem britânica, que tiveram muito bom 
desempenho aqui por mais de trinta anos, 
sem que nossa Marinha se tornasse subalter-
na da Marinha do Reino Unido... Tivesse esse 
programa sido continuado com a construção 
de mais navios e sistemas, ter-se-ia hoje um 
domínio muito mais expressivo sobre essa 
área da engenharia militar naval.

Se o capital é nacional ou estrangeiro 
pouco importa, desde que sejam alcançados 
os resultados desejados. Como disse Deng 
Xiaoping, líder reformista chinês que, após 
a morte de Mao Tse-Tung, conduziu a China 
na direção de uma poderosa economia de 
mercado: “Não importa se o gato é preto ou 
branco, desde que pegue o rato”. n

e confiáveis essas medidas? Imagine-se uma 
EED ressarcindo investimentos da União, 
ou transferindo seus planos de produção, 
ou disponibilizando sua tecnologia – como 
se fosse um objeto tangível – para outra 
empresa, ou para o governo... O segundo 
artigo exige que empresas credenciadas sob 
a nova Lei encaminhem anualmente ao MD 
e ao MDCIE relatórios anuais sobre a produ-
ção, o comércio e o mercado de trabalho, e 
impactos sobre a cadeia da base industrial 
de defesa, conforme ato interministerial a 
ser expedido pelos referidos ministérios. Essa 
segunda exigência – exemplo típico de bu-
rocracia inútil – é também fluída e de difícil 

realização, caracterizando uma ingerência 
do governo nos negócios privados.  

Tudo isso se agrava com a espantosa 
redação do artigo 21 do Decreto regula-
mentador da Lei 12.598: “A lei 8.666, de 
21 de junho de 1993, será aplicada de 
forma subsidiária à Lei 12.598 de 2012 
e ao estabelecido neste Decreto”. Isso 
apenas confirma a igualmente espantosa 
redação do artigo 15 da Lei 12.598, que o 
Decreto regulamenta: “A Lei 8.666, de 21 
de junho de 1993, será aplicada de forma 
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A conclusão principal da primeira parte 
é que o planejamento da defesa deve ter 
por objeto o aparelhamento tanto das 
FFAA quanto da BLD e que esta última 
requer instituições próprias e perenes, 
com recursos humanos adequados às suas 
necessidades de gestão.

Nessa segunda parte são examinados 
os fatores que devem ser considerados 
no planejamento. Ela trata da evolução da 
guerra e das tendências e fatores que afetam 
o planejamento da defesa, da situação bra-
sileira atual e do horizonte temporal desse 
planejamento. São também apresentadas 
algumas considerações sobre requisitos 
universais e fundamentais de boa gestão 
que devem ser observados em qualquer 
planejamento, mas que são essenciais para 
encarar problemas tão complexos como este 
que estamos abordando. As conclusões in-
cluem um esboço de estratégia para resolver 
o problema proposto.

a evolução dos cenários  
para o planejamento da defesa

Um pré-requisito para o poder é possuir 
capacidade militar e capacidade científica, 
tecnológica e industrial de ponta, compatível 
com a de outros atores de porte equivalente 
no Sistema Internacional.

deFesa

o 
arcabouço teórico é constituído 
de duas partes:

 • Uma definição de estra-
tégia adequada a países que, 
como o Brasil, encontram-se em 
estágios muito atrasados no que 

tange à construção do seu poder efetivo; e
 • A identificação dos recursos estraté-

gicos que são condição necessária para a 
sustentação desse poder.

Com relação à estratégia, foi constatado 
que na sua grande maioria as definições 
existentes a definem como uso ou emprego 
do poder. Pressupõem, pois, que a entidade 
política já possui poder efetivo. Para países 

eduardo Siqueira brick*
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em estágios mais atrasados na construção 
de seu poder, para os quais o problema 
principal é justamente o aparelhamento 
desse poder, essas definições não são ade-
quadas. Para esses países, como é o caso 
do Brasil, uma definição de estratégia mais 
apropriada é a seguinte:

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

Na primeira parte deste artigo, publicada na edição  
anterior desta revista, foi abordada a natureza do problema  
de planejamento da defesa e o seu objeto e sugerido um  
arcabouço teórico essencial para orientar esse planejamento.

Foi chamada a atenção para o fato de 
que essa definição de estratégia implica 
em dois processos com características 
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).

Foi enfatizado, também, que o horizonte 
de planejamento e o tempo de resposta das 
ações concebidas são muito distintos em cada 
processo. O aparelhamento 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. Este é o tipo de planejamento 
da defesa que esse artigo aborda. 

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. Normal-
mente o planejamento e as ações cabem 
no período de um único governo.

Os recursos estratégicos são:
 • Os Instrumentos da Defesa: as For-

ças Armadas (FFAA) e a Base Logística de 
Defesa (BLD)

 • Orçamentos de Defesa adequados para 
desenvolver e sustentar os Instrumentos da 
Defesa.

As mudanças que ocorrem no Sistema 
Internacional, juntamente com aquelas 
que incidiram sobre outros fatores tec -
nológicos, sociais e econômicos, foram 
fundamentais na transformação dos pa-
radigmas dos conflitos que ocorrem entre 
atores nesse sistema. 

 O general inglês Rupert Smith (1), oficial 
com larga experiência de comando nas 
guerras do Golfo e na Bósnia, Kosovo e 
Irlanda do Norte, fez uma magistral análise 
da evolução da forma com que os conflitos 
foram realizados nesses últimos 200 anos, 
chegando à conclusão de que eles podem 
ser classificados como pertencentes a três 
paradigmas fundamentais. 

O primeiro, denominado Guerra Indus-
trial entre Estados, foi inaugurado por Na-
poleão e evoluiu até o horror da Segunda 
Grande Guerra Mundial, quando todos os 
recursos dos estados foram mobilizados e, 
também, foram considerados como alvos a 
serem destruídos pelos adversários, inclusi-
ve a população civil. Nesse tipo de guerra o 
objetivo estratégico a ser alcançado passou 
a ser não só a destruição dos exércitos 
inimigos, como praticava Napoleão, mas 
também a capacidade do inimigo sustentar 
qualquer combate, pela aniquilação da sua 
capacidade de apoiar logisticamente seus 
exércitos. Clausewitz foi o grande teórico 
desse paradigma. 

BASE LOGÍSTICA DE DEFESA (BLD) é o 
agregado de capacitações, tecnológicas, mate-
riais e humanas, necessárias para desenvolver 
e sustentar a expressão militar do poder, mas 
também profundamente envolvidas no desen-
volvimento da capacidade e competitividade 
industrial do país como um todo.

Foi ressaltado o fato de que a BLD é um 
instrumento de defesa tão importante quan-
to as próprias FFAA, mas tem uma natureza 
muito distinta e não pode ser gerenciada 
com os mesmos métodos, instituições e perfil 
e qualificações de recursos humanos. 

Há uma frase atribuída ao general ame-
ricano Bradley, muito citada no ambiente 
de defesa dos EUA, que diz mais ou menos 
o seguinte: “a estratégia é fruto do trabalho 
de amadores e a logística do trabalho de 
profissionais”. Ela não deve ser interpretada 
literalmente, mas sim com sendo a expressão 
do fato de que estratégia é mais uma arte 
do que uma ciência e não se aprende nas 
escolas nem com treinamento, ao passo 
em que logística exige ampla formação 
profissional, especialmente nas disciplinas 
das ciências exatas, engenharias, economia 
e administração e experiência de trabalho 
com processos complexos, de longa duração, 
bem definidos e controlados.
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tecnológica já são enormes, pois ela viabilizou 
a disseminação generalizada da eletrônica 
embarcada que se tornou ubíqua e afeta todo 
e qualquer tipo de produto e/ou sistema de 
defesa, proporcionando novas e revolucio-
nárias capacidades a esses produtos e é a 
base do que passou a ser conhecido como 
Revolução nos Assuntos Militares (RAM).

Em contrapartida, os seus efeitos ne-
gativos sobre a logística de manutenção 
também são enormes. Praticamente todos 
os componentes usados na construção de 
sistemas são do tipo conhecido como COTS 
(Commercial Off The Shelf) e, esses, sofrem 
obsolescência em prazos cada vez mais 
curtos em função da mesma aceleração do 
desenvolvimento tecnológico (de 3 a 5 anos 
apenas) e deixam de ser produzidos. Ou seja, 
os sistemas de defesa, por uma questão de 
exequibilidade logística, têm que estar con-
tinuamente em processo de modernização 
para substituir componentes que não podem 
mais ser adquiridos no mercado.

Esse é apenas um exemplo das  

consequências da evolução tecnológica e 
as suas implicações para o planejamento da 
defesa já são enormes. O que ocorrerá nos 
próximos 20 anos, tendo em vista que existe 
uma aceleração nesse processo?

Existe outra lei, conhecida como Lei de 
Augustine, que também é muito importante 
em termos de planejamento da defesa:

“O custo de complexos sistemas de defesa 
cresce a uma taxa anual de 7 a 11%”. 

Uma consequência dessa lei é a neces-
sidade de limitar a quantidade de meios de 
defesa. Nos EUA foi feita a previsão de que, 
se mantida essa tendência, em 50 anos uma 
moderna aeronave de combate consumiria 
todo o orçamento de defesa. Mesmo que essa 
previsão seja exagerada, a tendência do au-
mento de custo e da consequente necessidade 
de redução de meios é inexorável.

Portanto, não é possível planejar defesa 
sem levar em consideração essas evoluções e os 
caminhos que elas apontam para o futuro.

Do ponto de vista de cenário futuro, 
podem-se relacionar as seguintes conclusões 
e as suas consequências imediatas:

Conclusão •1: sistemas de defesa ficarão 
obsoletos em prazos cada vez mais curtos. 

Consequência: não se deve investir em 
grandes quantidades de meios de defesa 
(a não ser que exista alta probabilidade de 
conflito iminente o que, no caso do Brasil, 
é altamente improvável, como será visto 
adiante) e os meios adquiridos terão que ser 
submetidos a modernizações frequentes.

Conclusão •2: os novos meios ficarão cada 
vez mais caros. 

Consequência: mesmo que haja aumen-
to no orçamento (o que é improvável, como 
também se verá adiante), ou as quantidades 
de meios adquiridos deverão ser reduzidas, 
ou instalações sem valor militar desativadas, 
ou efetivos reduzidos, ou uma combinação 
dessas ações deverá ser adotada. 

a situação atual do brasil

O Brasil é ao mesmo tempo um gigante  
territorial, populacional e econômico e um 
anão político- militar. 

Eduardo Ítalo Pesce

A base do planejamento é o conheci-
mento da realidade. Assim, nessa seção se 
procurará resumir a situação do Brasil em 
três aspectos importantes: orçamento de 
defesa, instituições e cenário geopolítico.

orçamento de defesa
Conforme já mencionado, os recursos 

estratégicos da defesa são três: orçamento, 
FFAA e BLD, sendo que o primeiro é que 
viabiliza os demais.

O orçamento de defesa é função de 
duas variáveis principais: decisão política e 
capacidade econômica do país. Ambas são 
problemáticas no Brasil.

O Brasil tem consistentemente se  

situado entre os que ostentam os dez 
maiores orçamentos de defesa no mundo. 
Entretanto, em termos relativos (que reflete 
as reais prioridades políticas), o esforço 
brasileiro com sua defesa é muito pequeno 
em termos internacionais. Em 2011, entre 
os países que tiveram um Produto Interno 
Bruto (PIB) igual ou superior a 200 bilhões de 
dólares, 63% aplicaram em defesa mais do 
que o Brasil (como percentual do PIB). 

A promulgação da Estratégia Nacional 
de Defesa (END) em 2008, anunciada com 
grande estardalhaço como uma nova política 
pública para a defesa, deveria ter a contrapar-
tida da alocação proporcional de orçamento, 
tendo em vista as grandes ambições da polí-
tica e o fato de que não existe política pública 
que não esteja refletida no orçamento.

O que aconteceu de fato?
O percentual do PIB brasileiro dedicado à 

defesa, que foi de 1,41% (um recorde históri-
co negativo) em 2008, ano da promulgação 
da END, após ligeiros acréscimos em 2009 
e 2010 (1,59% e 1,57%, respectivamente) 
voltou ao patamar de 1,47% em 2012 e caiu 
novamente em 2013 para 1,40%, batendo 
o recorde negativo anterior. 

Esse descompasso entre discurso e ação 
também pode ser observado quando se 
examina a importância relativa da defesa 
no orçamento federal.

O percentual do orçamento federal 
(excluindo-se a parcela do orçamento para 
gestão da dívida pública) dedicado à defesa, 
que era de 4,55% em 2007 e 4,51% em 
2008, após ligeiros acréscimos entre 2009 
a 2011 (4,85%, 4,99% e 4,75% respectiva-
mente) voltou a decrescer nos anos subse-
quentes de 2012 a 2014 (4,32%, 4,35% e 
4,24%, respectivamente). 

Considerando-se todas as despesas (in-
clusive as relacionadas à gestão da dívida 
pública), o percentual do orçamento federal 
em 2014 alocado à defesa é de apenas 
3,11%. No corte de 44 bilhões de reais no 
início do ano o Ministério da Defesa foi o que 
mais sofreu (corte de 3,5 bilhões, reduzindo 
o percentual para 3,01%).

Tendo em vista as enormes deficiências 
brasileiras em todos os setores (educação, 
saúde, mobilidade, saneamento, etc.) e a 
falta de percepção da necessidade da de-
fesa pela população, muito provavelmente 
a situação orçamentária não será alterada 
significativamente em médio prazo. Essa é 
uma tendência que tem que ser levada em 
conta no planejamento da defesa.

O segundo paradigma é fruto do desen-
volvimento tecnológico, que levou à criação 
de armas de poder tão destrutivo (as armas 
nucleares e termonucleares) que tornou 
impensável a sua utilização no paradigma an-
terior. O fato nuclear levou inexoravelmente 
ao paradigma da Guerra Fria. Um estado de 
confrontação permanente entre os dois gran-
des atores do período, sem engajamento em 
conflitos diretos entre eles. A única estratégia 
possível nessa situação é a dissuasão.

Concomitantemente com os paradigmas 
anteriores, outra forma de guerra sempre 
existiu e se desenvolveu. Smith (2008) o 
denominou de Guerra no Meio do Povo (War 
Amongst the People). Outros nomes têm 
sido empregados para esse tipo de conflito: 
guerras assimétricas, guerras de guerrilha e 
guerras revolucionárias.

O crescente fosso de capacidade tecnoló-
gica e militar entre pouquíssimas nações e o 
resto do mundo faz antever que esse tipo de 
conflito será cada vez mais comum. 

Atualmente novas transformações vêm 
ocorrendo com velocidades vertiginosas.

Os recentes eventos de espionagem ge-
neralizada praticada pela National Security 
Agency, a perspectiva dos conflitos se esten-
derem a outras dimensões (espaço virtual 
e extraterrestre) e o uso de robôs (drones) 
para efetuar ações militares, entre outras 
evidências bem reais e atuais, são apenas a 
ponta do iceberg do que ainda está por vir, 
tendo em vista a inexorável aceleração do 
desenvolvimento tecnológico.

Informações obtidas em estudos de 
Derek de Solla Price também ilustram bem 
essa realidade:

“Em cada 8 cientistas que já existiram 
desde o início da humanidade, 7 estão vivos e 
em atividade hoje. 

A produção científica cresce a uma taxa 
anual de 7%, dobrando a cada 10-15 anos e por 
um fator de 10 a cada meio século.

Nos 300 anos que nos separam do século 
XVII, quando se iniciou a geração de artigos 
científicos, a produção científica cresceu 1 
milhão de vezes.”

Muitas outras evidências dessa acele-
ração existem, tais como a conhecida lei 
de Moore para semicondutores. De 1971 a 
2011, portanto em apenas 40 anos, a quan-
tidade de portas lógicas em semicondutores 
aumentou 1 milhão de vezes. 

As consequências dessa única evolução 
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Mas não é só o valor do orçamento de 
defesa que é importante. O percentual desse 
orçamento destinado a aquisições de novos 
sistemas e à ciência, tecnologia e inovação 
(CT&I) é um parâmetro crítico. Como o mer-
cado de produtos de defesa é monopsônico, 
tendo como único cliente as FFAA, sem a 
priorização da aquisição desses produtos 
na BLD nacional é impossível sustentar a 
indústria e a inovação para defesa.

Para efeito de comparação, os países 
que possuem efetivo poder, indiscutivel-
mente proporcionado por suas fortes BLDs 
destinam de 20 a 50 % do orçamento 
de defesa para esse fim. O Brasil investe 
apenas cerca de 7 a 10 %. 

Esses valores correspondem a apenas 0,2 
a 0,3 % do orçamento federal enquanto que 
na França, por exemplo, durante o período 
de construção de seu poder nas décadas de 
60 a 80, esses gastos se mantiveram em 10 
% da totalidade do orçamento federal (um 
esforço quase 50 vezes maior).

Mas, mesmo esses números tão baixos, 
não mostram toda a realidade, que é ainda 
muito pior. Um grande percentual desses 
valores é utilizado para fortalecer as BLDs 
dos países que já são fortes. No período de 
2002 a 2011 o percentual de compras no 
exterior em proporção do total gasto em 
investimento e custeio oscilou entre 15% 
e 31% com uma média próxima de 20%. 
Evidentemente que se forem considerados 
apenas os investimentos esses percentuais, 
já muito elevados, serão ainda maiores. Ou 
seja, sobra muito pouco para sustentar a 
BLD brasileira.

Evidentemente essa situação não é culpa 
do Governo Federal como um todo. A res-
ponsabilidade sobre as prioridades adotadas 
no passado, nas circunstâncias históricas 
vividas pelo Brasil desde a proclamação da 
República, é exclusiva das Forças Armadas, 
pois foram elas que sempre privilegiaram a 
importação de meios de defesa, embora com 
diferenças significativas entre elas.

Com relação a esse aspecto, mesmo 
que não ocorram acréscimos significativos 
no orçamento, é perfeitamente possível mudar 
a situação alterando-se as prioridades. É uma 
questão apenas de decisões políticas que, nas 
circunstâncias institucionais atuais, ainda podem 
ser feitas no âmbito de cada Força Armada. 

Portanto, do ponto de vista de cená-
rio futuro para o orçamento de defesa, 
pode-se tirar a seguinte conclusão e a sua 
consequência imediata:

Conclusão • 3: o orçamento de defesa 
não será aumentado significativamente em 
médio prazo. 

Consequência: para que o país possa de-
senvolver e sustentar a sua Base Logística de 
Defesa e simultaneamente manter suas FFAA 
com um mínimo de capacidade operacional, o 
planejamento terá obrigatoriamente que consi-
derar o corte de outras despesas em benefício 
da aquisição de meios de defesa concebidos, 
desenvolvidos e fabricados no país.

instituições
O Brasil dispõe de FFAA desde a sua 

fundação. Entretanto, sua BLD não tem sido 
capaz de supri-las com suas necessidades 
mais básicas.

A Estratégia Nacional de Defesa captou 
essa relevância da dimensão científico-tec-
nológico-industrial da defesa e a deficiência 
brasileira e definiu três eixos estruturantes, 
sendo que um deles é a “reestruturação da 
indústria brasileira de material de defesa”. 
Essa tem como propósito “assegurar que 
o atendimento das necessidades de equi-
pamento das Forças Armadas apoie-se em 
tecnologias sob domínio nacional”. 

Adicionalmente, a END define que essa 
reestruturação deve “dar prioridade ao de-
senvolvimento de capacitações tecnológicas 
independentes” e, também, “capacitar a in-
dústria nacional de material de defesa para 
que conquiste autonomia em tecnologias 
indispensáveis à defesa”.

Constata-se, pois, que a END estabe-
leceu metas muito ambiciosas e distantes 
da realidade brasileira atual para a BLD 
brasileira, constituindo-se em um novo e 
desafiador paradigma.

Para vencer esse desafio, além de altera-
ções substanciais no orçamento de defesa, 
será preciso inovar na forma de atuação do 
Estado brasileiro. Não será possível enfrentar 
esse grande desafio fazendo “mais do mes-
mo” com a cultura e as estruturas atuais.

Entretanto existem pelo menos dois 
outros grandes entraves institucionais para 
que isso possa ser conseguido:

• A inexistência de recursos humanos com 
qualificação e em quantidade suficientes para 
enfrentar esse desafio (nos EUA existem mais 
de 150.000 pessoas com dedicação exclusiva 
à gestão (2) da aquisição e do desenvolvimento 
de sistemas de defesa, sendo mais de 90 % 
civis, dedicados apenas à aquisição de siste-
mas de defesa. No Reino Unido e França esse 
contingente é de cerca de 20.000 pessoas);

• A inexistência de um “dono” único para 
a BLD com responsabilidade, autoridade e 
imputabilidade pelo seu desenvolvimento e 
sustentação. No Brasil além do MD, os Minis-
térios de Desenvolvimento Indústria e Comér-
cio Exterior (MDIC) e de Ciência e Tecnologia 
e Inovação (MCTI) detêm responsabilidades e 
administram recursos orçamentários usados 
no desenvolvimento e sustentação da BLD. 
Adicionalmente, no próprio âmbito do MD, 
cada Força tem quase que total autonomia 
para cuidar da “sua” BLD.

Como os recursos são escassos e a BLD 
é única, essa divisão de responsabilidades 
pode ser considerada um grande entrave 
institucional ao seu desenvolvimento. Um 
verdadeiro nó górdio a ser defeito.

cenário geopolítico e  
horizonte de planejamento

Finalmente, é preciso tecer algumas 
considerações sobre o cenário geopolítico 
em que o Brasil se insere, pois não se pode 
planejar defesa sem levá-lo em conta. É parte 
importante da realidade do país e deve se 
refletir no planejamento da defesa.

Com relação ao cenário geopolítico local a 
situação é extremamente favorável ao Brasil, 
pois não existem ameaças previsíveis em mé-
dio e, mesmo, prazos mais longos. Os países da 
América do Sul buscam uma maior integração 
e, em questões de defesa, a tendência é no 
mesmo sentido com as possíveis evoluções 
dos objetivos da UNASUL. A própria estratégia 
brasileira considera que a defesa do país deve 
ser feita em total cooperação com os países 
vizinhos. Mas, mesmo que isso não fosse 
verdade, a diferença de potencial, econômico, 
demográfico, tecnológico, industrial e militar 
entre o Brasil e seus vizinhos é tão grande 
que nenhum deles pode hoje ser considerado 
como uma ameaça real. Portanto, com relação 
à situação geopolítica local, o Brasil não preci-
saria de grandes FFAA, nem de defender suas 
fronteiras terrestres. É uma situação semelhan-
te a dos países da comunidade europeia e dos 
EUA em relação ao México e ao Canadá.

Outro tipo de cenário geopolítico é o que 
considera a possibilidade de um conflito en-
volvendo países com poder militar, tecnológico 
e industrial muito maior. Embora também de 
baixa probabilidade em curto e médio prazo, 
ele tem que ser considerado. Para esse cenário, 
a ameaça seria preponderantemente aeroes-
pacial e naval e as possibilidades brasileiras 
de se preparar, até mesmo em médio prazo, 
exigiriam um esforço tão grande (em termos 

financeiros e de gestão) que praticamente pode 
ser descartado. Nossas possibilidades de defe-
sa para os próximos 20 a 30 anos já foram de-
terminadas pelas decisões e esforços (ou falta 
de) que empreendemos nos últimos 50 anos. 
É simplesmente impossível mudar esse quadro 
em médio prazo. Nesse horizonte temporal se 
o Brasil enfrentar um conflito dessa natureza 
não terá condições de enfrentar essas ameaças 
em condições de igualdade e terá que recorrer 
a uma guerra de resistência. 

Portanto ambos os cenários apontam 
para a falta de necessidade e/ou a inutilidade 
de se despender esforços para um aparelha-
mento premente.

Em resumo, do ponto de vista de cenário 
futuro para situação geopolítica do Brasil, 
pode-se tirar a seguinte conclusão e a sua 
consequência imediata:

Conclusão •4: o Brasil dispõe de uma  
janela de oportunidade de várias décadas 
para construir o seu poder efetivo 

Consequência: o país deve aproveitar 
essa janela de oportunidade para planejar e 
desenvolver a construção dos seus instrumen-
tos de defesa, sem precisar dispender nos dias 
de hoje recursos que não contribuam efetiva-
mente para o seu poder futuro (para daqui a 
30 a 50 anos). Na prática isso significa que o 
desenvolvimento e sustentação da BLD deve 

ter alta prioridade em relação à manutenção 
de capacidades operacionais. 

requisitos universais de  
boa gestão com aplicação no

      planejamento da defesa
RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE  

E IMPUTABILIDADE: o tripé sobre o qual se 
assenta a boa gestão.

Um aspecto básico de qualquer estrutura 
de gestão é que qualquer problema a ser 
resolvido deve ter um único responsável e 
esse deve ter a autoridade correspondente e 
ser imputável (responder) pelo resultado.

A falta de qualquer um desses atributos 
desequilibra a gestão e mina os esforços para 
se atingir os resultados pretendidos.

Como visto na seção anterior, esse é um 
problema muito sério que afeta negativamen-
te a eficácia das ações empreendidas pelas 
instituições brasileiras que exercem autorida-
de sobre a BLD. Existem seis instituições com 
autoridade sobre vários aspectos da BLD, mas 
nenhuma delas é responsável pelo resultado 
final. Nem a criação da Secretaria de Produtos 
de Defesa (SEPROD) nem da  Comissão Mista 
da Indústria de Defesa (CMID), para asses-
sorar o Ministro da Defesa, são suficientes 
para resolver essa questão.

Ou seja, no arcabouço institucional vigen-
te, não existe a menor condição de alguém 
(pessoa física e/ou instituição) ser imputado 
pelo fracasso, quer seja por erro na condução 
quer seja por omissão (o que é muito mais 
grave, pois cria as condições para a inação, 
sem consequências para quem se omite.). 
Evidentemente essa situação não contribui 
nem um pouco para a eficácia e a eficiência 
das ações. Muito ao contrário, ela é extrema-
mente prejudicial e algo deverá ser feito para 
corrigi-la o mais rápido que for possível. 

Outro aspecto fundamental que não deve 
nunca ser esquecido, quando se trata de 
planejamento, é que ele visa a um resultado 
prático que pode ser mensurado com algum 
indicador de eficácia ou qualidade da solução. 
Ou seja, o objetivo do planejamento não pode 
ser genérico e não sujeito a uma avaliação. 
Além disso, em face da sempre presente limi-
tação de recursos disponíveis, o planejamento 
deve buscar utilizar a menor quantidade pos-
sível desses recursos para atingir o resultado 
colimado. Ou seja, eficiência é fundamental, 
mas o conceito de eficiência que se aplica 
nesse caso é o da eficiência “virtuosa” que 
implica em que o resultado pretendido seja 
alcançado. Um grande erro de planejamento 
e execução é dar atenção apenas à eficiência 
na utilização dos recursos disponíveis sem se 
preocupar com o alcance do resultado. Esse 
tipo de eficiência “perversa” embora seja um 
pré-requisito para a eficiência “virtuosa”, é 
extremamente deletéria porque, se o resul-
tado não é alcançado, todos os recursos con-
sumidos, embora tenham gerado os maiores 
resultados possíveis nas circunstâncias, na 
prática terão sido completamente desperdi-
çados (pois o resultado não foi alcançado). 
Dito de outra forma, a obra mais cara do 
mundo é a inacabada. 

A diferença entre Eficiência “Virtuosa” e 
Eficiência “Perversa” é que a primeira implica 
em economia de recursos, mas com efetivo 
alcance dos resultados (ou seja, com eficácia), 
enquanto a segunda visa apenas o máximo 
aproveitamento dos recursos existentes sem 
compromisso em alcançar os resultados.

Eficiência “Virtuosa” é condição suficien-
te, enquanto Eficiência “Perversa” é apenas 
condição necessária.

Planejar sem levar em consideração os 
recursos é muito ruim porque destrói a cre-
dibilidade do planejamento e redunda em 
desperdício de recursos, mesmo que todos 
os envolvidos tenham sido os mais eficientes 
possíveis (no sentido perverso).
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Qual são as principais implicações dessas 
constatações acima?

Conclusão •5: para o desenvolvimento e a 
sustentação da Base Logística de Defesa brasi-
leira será essencial uma mudança institucional 
no âmbito do Ministério da Defesa.

Consequência: é preciso existir, no 
âmbito do Ministério da Defesa, uma única 
entidade com responsabilidade, autoridade 
e imputabilidade pelo desenvolvimento 
e aquisição de sistemas de defesa e pela 
sustentação da BLD. Para desempenhar sua 
missão, essa instituição deverá contar com 
quadro próprio de profissionais militares (a 
Quarta Força?) e/ou de civis com o perfil 
adequado às atividades de logística de 
defesa, ambos com carreiras totalmente 
independentes da carreira dos militares do 
setor operativo das Forças Armadas.

Conclusão •6: o planejamento da defe-
sa deve considerar se os recursos disponí-
veis (financeiros, humanos, tecnológicos, 
etc.) são compatíveis com os objetivos e os 
prazos para alcançá-los. 

Consequência: caso contrário, obrigato-
riamente uma das três alternativas seguintes 
(ou uma combinação delas) terá que ser 
escolhida:

• Aumentar os recursos;
• Dilatar os prazos;
• Limitar (reduzir) os objetivos.

conclusões finais
A grande questão que se coloca para o  

planejador de longo prazo não é o que deve 
fazer amanhã e, sim, o que deve fazer hoje  
para estar preparado para um futuro incerto.

Peter Drucker

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. Assim, o patamar de 
poder que o país necessita é aquele capaz de 
dissuadir ameaças com grande capacidade mi-
litar e tecnológica. Nada menos do que isso!

A primeira e mais importante conclusão 
é a de que o aparelhamento do poder im-
plica na construção e sustentação de dois 
instrumentos igualmente importantes: as 
Forças Armadas e a Base Logística de Defesa. 
Assim, o planejamento da defesa deve visar 
a ambos os instrumentos.

Uma implicação imediata dessa conclusão 
é a de que o Plano de Articulação e Equipa-
mentos de Defesa (PAED), que atualmente é 
apenas uma lista de compras definidas pelas 
FFAA, se transforme em um Plano Integrado de 
Aparelhamento e Capacitação Industrial e Tec-
nológica, condicionando o aparelhamento das 
FFAA ao concomitante desenvolvimento da 
capacidade industrial e tecnológica necessária 
ao fornecimento dos meios previstos.

Uma segunda conclusão importante é a de 
que o processo de aparelhamento é fundamen-
talmente diferente do processo de operações 
militares. Os prazos envolvidos e os métodos, 
instituições e o perfil e qualificações dos recur-
sos humanos envolvidos em cada uma delas 

são completamente distintos. Para enfrentar 
o enorme desafio colocado pela END será 
essencial dispor de instituições adequadas, que 
tenham essa atividade como missão principal 
e recursos humanos qualificados em aquisição 
e desenvolvimento de sistemas complexos. 
Essa qualificação só pode ser adquirida com 
formação muito sólida nas ciências básicas, 
engenharias, economia e administração e lar-
ga experiência em projeto, desenvolvimento, 
teste, fabricação, avaliação, manutenção de 
sistemas complexos. A experiência internacio-
nal mostra que são necessários pelo menos 10 
anos de exercício contínuo nessas atividades 
para qualificar um profissional de aquisição. 
Mostra também, que continuidade nas ativi-
dades é essencial. Trocas constantes de res-
ponsáveis simplesmente não podem ser feitas 
quando se trata de processos de aquisição e/ou 
desenvolvimento que demandam muitos anos. 
Essa é uma situação completamente diferente 
da que impera no setor operativo.

Requisitos básicos de gestão também 
não podem ser ignorados sem que as con-
sequências sejam catastróficas para qualquer 
empreendimento complexo, como é o caso do 
aparelhamento da defesa. É fundamental sem-
pre observar a regra de que cada problema, em 
qualquer nível, deve ter um responsável, com 
autoridade para resolvê-lo (ou seja, disponha 
de poder e recursos) e seja imputável, não só 
pelo que faz de errado como pela omissão. 

Nesse aspecto, a situação brasileira é 
muito peculiar (aparentemente é única no 
mundo), pois existem pelo menos seis entes 
estatais com autoridade sobre o aparelha-
mento do poder: Os Ministérios da Defesa, 

Indústria, Desenvolvimento e Comércio  
Exterior e Ciência, Tecnologia e Inovação, 
além das três forças que, para esse fim, têm 
status ministerial (possuem grande autono-
mia). O grande problema é que nenhum des-
ses atores é responsável pelo resultado final, 
consequentemente, nenhum deles pode ser 
imputável pelo fracasso. Essa situação con-
traria principio básico da boa gestão.

Se alguém discorda e quiser questio-
nar a afirmação acima basta responder à 
seguinte questão: quem é hoje o respon-
sável (e tem a correspondente autoridade 
e imputabilidade) pelo desenvolvimento e 
sustentação da BLD brasileira? 

Da mesma forma, é essencial basear o 
planejamento em dados realistas no que se 
refere à disponibilidade de recursos. Se os 
mesmo forem insuficientes para resolver o 
problema ou o objeto deve ser reduzido, ou 
o prazo dilatado, ou uma combinação des-
sas duas alternativas. Do contrário, apesar 
de todos os envolvidos desempenharem 
suas funções com o máximo de eficácia e 
eficiência (perversa) o resultado final será o 
insucesso (o problema não será resolvido) e 
os recursos terão sido dilapidados. 

Uma rápida incursão na situação bra-
sileira atual e provável em curto e médio 

prazo e nos cenários futuros prováveis e com 
grande influência no planejamento da defe-
sa sinaliza que: os meios de defesa ficarão 
obsoletos em tempos cada vez mais curtos, 
seus custos continuarão subindo de forma 
inexorável e os orçamentos de defesa não 
serão aumentados em curto prazo de forma 
significativa. Por outro lado, o Brasil deve 
usufruir de um período razoável de tempo 
sem que seja exposto a ameaças externas 
e conflitos o que lhe abre uma janela de 
oportunidade para repensar sua defesa.

As condições de cenário e as limitações 
de recursos sugerem que uma possível estra-
tégia para o aparelhamento do poder brasi-
leiro, considerando que não se deve cair na 
tentação de aceitar a eficiência perversa (uma 
interpretação errada (3) da máxima “se não se 
pode fazer tudo o que se deve, deve-se fazer 
tudo o que se pode”.) seria a seguinte:

• reduzir a importação de meios de de-
fesa a situações em que exista premência 
comprovada da necessidade (basicamente 
alta probabilidade de conflito iminente), dire-
cionando todos os recursos de investimento 
para a BLD brasileira; 

• reduzir a quantidade de efetivos e instala-
ções existentes e de meios a serem adquiridos, 
além de distribuir sua produção por períodos 
prolongados, visando adequar necessidades 
a orçamentos disponíveis e garantir carga 

contínua para as indústrias estratégicas;
• promover contínua modernização de 

meios para melhora de capacidade e/ou 
garantia de exequibilidade logística;

• investir pesadamente em P&D visando 
inovar continuamente;

• transferir para a indústria reponsabilida-
des de manutenção visando assegurar condi-
ções de sustentabilidade dos negócios.

Em resumo, planejar para desenvolver 
com equilíbrio e simultaneamente a capa-
cidade operacional e de logística de defe-
sa, respeitando as limitações de recursos 
(humanos e financeiros) e lembrando que, 
no curto e médio prazo, a probabilidade 
de conflitos é remota e, no longo prazo, os 
meios atuais serão inúteis. 

Em curto prazo investimentos em meios 
devem ter como principal propósito o desen-
volvimento e sustentação da BLD. Isso porque 
meios adquiridos no exterior são estéreis em 
termos de frutos futuros (a não ser que exista 
uma alta probabilidade de conflito) e meios 
desenvolvidos e adquiridos no país, por outro 
lado, são o alimento que sustenta a BLD.

Em longo prazo não haverá possibi-
lidade de defesa sem que o país tenha 
capacidade industrial e de inovação capaz 
de prover suas FFAA com meios equivalen-
tes, ou mais eficazes, do que os melhores 
existentes no mundo. n

notas de rodapé
(1) SMITH, Rupert. The utility of force:  
the art of war in the modern world.  
New York: Vintage Books. 2008
(2) Constituem a infraestrutura de gestão da  
aquisição, inovação e desenvolvimento de sistemas e  
produtos de defesa e da própria sustentação da BLD.  
Observar que se trata de recursos humanos  
apenas para a gestão. 
(3) A interpretação errada conduz à  
eficiência perversa. A interpretação correta conduz à  
revisão de objetivos e/ou prazos, para tornar o  
empreendimento exequível.

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref-EN).  
Membro titular da Academia Nacional de  
Engenharia (ANE). PhD, pela United States  
Naval Postgraduate School (USNPGS),  
com formação em Engenharia de Sistemas  
e professor do Departamento de Engenharia  
de Produção da Escola de Engenharia da  
Universidade Federal Fluminense (UFF) com  
atuação em dois programas de pós-graduação  
e Coordenador do Núcleo de Estudos de  
Defesa, Inovação, Capacitação e  
Competitividade Industrial (UFFDEFESA) –  
Universidade Federal Fluminense
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N
este artigo, trazemos um assunto 
recente e muito comentado 
entre os especialistas, envol-
vendo um novo tipo de ciberes-
pionagem que incluiu o Brasil 
entre os principais alvos. Uma 

empresa russa de software de segurança 
em informática descobriu o que chamou 

de a primeira campanha de espionagem 
cibernética provavelmente iniciada por país 
de língua espanhola, tendo como alvo agên-
cias governamentais, empresas de energia 
e ativistas no Brasil e em outros 30 países. 
Apelidada de “A Máscara”, a empresa deno-
minou a operação com este nome devido à 
palavra “Careto”, que aparece no malware 
(código malicioso) que a difunde.

Cabe aqui uma reflexão. Vários motivos 
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*Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1-IM).  
Ph.D., CISM – Consultor Especialista em  
Ciber Sgurança • CEO da MPSafe Cyber Security  
Awareness, Ph.D. in Information Security –  
University of London, Diretor da ISACA  
(Information Systems Audit and Control  
Association) Rio de Janeiro e Vice-Presidente  
da CSABR (Cloud Security Alliance Brasil).
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deleção de arquivos de log. Além disto, foi 
considerada uma das operações de ciberes-
pionagem globais mais avançadas até hoje, 
devido à complexidade do conjunto de 
ferramentas adotadas pelos invasores – um 
kit de ferramentas de malware (um rootkit, 
um bootkit) multiplataforma. Atuando ao 
menos desde 2007 sem ser detectada, 
infectou mais de 380 alvos, tendo parado 
em janeiro de 2014, segundo o laboratório 
da Kaspersky, em Moscou.

A empresa se recusou a identificar o go-
verno suspeito de estar por trás da espiona-
gem cibernética, mas disse que a campanha 
tinha sido mais ativa no Marrocos, seguido 
pelo Brasil, Reino Unido, França e Espanha 
– nesta ordem. O suposto envolvimento de 
uma nação de língua espanhola é incomum, 
uma vez que as mais sofisticadas operações 
de espionagem cibernética descobertas até 
agora têm sido atribuídas aos Estados Uni-
dos, China, Rússia e Israel.

Os técnicos da Kaspersky disseram que 
a descoberta da “Máscara” sugere que mais 
países se tornaram adeptos da ciberespiona-
gem na Internet. Eles só depararam com a 
operação porque o malware infectou o pró-
prio software da Kaspersky. Eles afirmaram 
que “A Máscara” usa um código malicioso 
projetado para roubar documentos, confi-
gurações de redes privadas virtuais, chaves 
de criptografia e outros arquivos confiden-
ciais, bem como assumir o controle total de 
computadores infectados. Disseram também 
que as operações infectaram computadores 
com o Windows (Microsoft) e o software Ma-
cOs (Apple), e dispositivos móveis com iOS  
(Apple) e Android (Google).

A Kaspersky disse que trabalhou com 
a Apple e outras empresas para encerrar 
alguns dos sites que controlavam a opera-
ção de espionagem. Entre outros itens, os 
hackers da “Máscara” aproveitaram uma 
falha onipresente e conhecida no software 
Flash da Adobe Systems, que permitiu a 
atacantes começarem a agir a partir do 
navegador web Google Chrome para o 
resto de cada computador alvo. A Adobe 
teria resolvido o problema ao lançar uma 
atualização para o Flash em abril de 2012, 
que consertou a vulnerabilidade.

Os atacantes da “Máscara” podem ter sido 
ajudados por um mercado cinzento em ex-
pansão, para comércio de falhas de software 
não reveladas e ferramentas para explorá-las. 
Tais falhas são conhecidas como exploits 
“zero-day”, uma vez que os fabricantes  

de softwares afetados não conhecem o peri-
go. Compradores de “zero-day” muitas vezes 
deixam as vulnerabilidades de software não 
corrigidas para implantar o software espião. 
Especialistas em segurança estão cada 
vez mais preocupados com o mercado de  
“zero-day”, onde governos, inclusive os EUA, 
são compradores ativos. 

Em nosso próximo artigo, aborda-
remos esse mercado cinzento, e onde 

ele mais se prolifera, na Web Oculta ou 
Profunda (Deep Web). Aguardem, queridos 
leitores, e até lá. Bons ventos! n

nos fazem acreditar que isso poderia ser 
uma campanha patrocinada por um estado-
nação. Em primeiro lugar, observou-se um 
alto grau de profissionalismo nos procedi-
mentos operacionais do grupo por trás do 
ataque. Desde a gestão de infraestrutura 
até o encerramento, a operação de espiona-
gem fez de tudo para evitar olhos curiosos, 
até mesmo o uso de regras de acesso e o 
emprego de limpeza (wiping) em vez de 

A máscara do panfleto é uma alusão a um personagem do carnaval de Trás-os-Montes e Auto Douro,  
Portugal, que usa máscara com nariz saliente feita de couro, latão ou madeira, pintada com cores vivas
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finalidades das forças armadas

C
onforme consta na Constituição 
Federal (CF), art. 142, as FA 
destinam-se à defesa da pátria 
(função militar), à garantia dos 
poderes constitucionais (função 
política), e à garantia da lei e da 

ordem (função policial). No mundo todo, 
mesmo antes de constituições terem sido 
escritas, estas são as situações em que as 
FA são chamadas a intervir para o emprego 
de violência civicamente benfazeja.

Particularmente, quanto à Marinha, essas 
funções são desempenhadas pela condução 
de vários tipos de operações navais.

operações militares
As operações militares da Marinha, isto 

é, operações de combate com o emprego de 
violência em alto grau para causar morte e 
destruição de inimigos, segundo o Almirante 
Mahan, podem ser classificadas como: de ob-
tenção de controle de área marítima (quando 

     DEFEsA 
NACioNAl

renato  vilhena de araújo*

*Vice-Almirante (Ref-EN)

atua contra outras marinhas de guerra), de 
negação do uso do mar (quando atua contra 
marinhas mercantes) e de projeção de poder 
sobre terra (quando transporta e compõe 
forças expedicionárias).

Ressalte-se que tais operações não guar-
dam relação obrigatória, nem com o nosso 
território, nem com as nossas fronteiras, nem 
com o nosso patrimônio natural. Nesses 
casos, a função da Marinha seria garantir a 
nossa navegação, desarvorar a navegação 
inimiga e colaborar com a ocupação do 
território de outrem, atuando onde quer que 
seja necessário.

São exemplos desse tipo de atuação as 
atuais operações no Haiti e no Líbano, ainda 
que executadas como operações de paz.

operações policiais
As operações policiais da Marinha 

nas águas jurisdicionais brasileiras, isto é, 
operações de coerção legal e investigação 
criminal, com o emprego de violência em 

baixo grau, são as mesmas operações clás-
sicas das polícias (civil e militar) que atuam 
em terra. O principal ingrediente deste tipo 
de atividade é a inteligência, e seu exercício 
requer capacitação no emprego de técnicas 
forenses e armas não letais.

Ressalte-se que tais operações não 
guardam relação, nem só com criminosos 
estrangeiros, nem necessariamente com 
o ambiente marinho, nem com as nossas 
riquezas naturais, mas sim com as condutas 
ilícitas de quem quer que seja.

Crimes, como o tráfico de drogas, o con-
trabando de armas, o terrorismo e a pirataria, 
são chamados de “novas ameaças” (apesar de 
não serem tão novas assim), e vão requerer 
a reformulação da obtenção de meios e do 
treinamento de militares, a fim de poderem 
ser reprimidos com eficácia e eficiência.

Desse tipo de atuação, poderia ser 
lembrada, como exemplo, a participação 
da Marinha na pacificação do Morro do 
Alemão, no Rio de Janeiro, na segurança 
de grandes eventos (Jornada Mundial da 
Juventude e Copa do Mundo), na proteção 
ambiental e dos povos indígenas.

operações políticas
As FA, por sua capacidade de empregar 

a violência em elevado grau, são as garan-
tidoras últimas do Estado Democrático de 
Direito, atuando em defesa dos poderes 
constitucionais em caso de necessidade.

A Marinha, juntamente com o Exército 
e a Aeronáutica, forma um tripé de violên-
cia disciplinada e patriótica a ser usada 
em prol da sociedade em casos extremos 
de afronta à democracia, às leis ou aos 
fundamentos enunciados na CF, art. 1º, 
entre eles o pluralismo político.

Deve ser sempre lembrado que o Estado 
de Direito exige o respaldo de uma força 
capaz de compelir todos (que não o fizerem 
espontaneamente) à observância da lei, quer 
pela dissuasão, quer pela coerção. Como 
lembrado na letra do nosso hino, a Justiça 
não prescinde de uma clava forte.

As operações políticas (que podem ter 
caráter militar ou policial) para proteção ou 
restauração da autoridade republicana legíti-
ma, quer esta esteja ameaçada por inimigos 
externos, quer por internos, estarão sempre 
condicionadas à iniciativa de um dos três 
poderes constitucionais.

Evidentemente, tais operações não 
guardam nenhuma relação com fronteiras 
ou com o nosso patrimônio natural.

Poderia ser citada como exemplo, a rotinei-
ra e indispensável mobilização das FA para a 
realização de eleições livres (que são a base de 
qualquer democracia), a fim de garantir a lisura 
da votação e a incolumidade dos eleitores.

operações amistosas
Caberia ainda mencionar as numerosas 

operações que não envolvem qualquer vio-
lência, mas que contribuem, indiretamente, 
para a defesa nacional por darem visibilida-
de às FA, bem como por propiciarem o alívio 
imediato de situações críticas e desta forma 
granjear amplo apoio popular.

Tais operações também não guardam 
relação com o território, com as fronteiras, ou 
com o patrimônio natural brasileiros.

Podem ser citados como exemplos os 
exercícios conjuntos, as missões humanitá-
rias, o socorro e salvamento no mar, a sina-
lização náutica, as campanhas hidrográficas, 
o apoio às populações ribeirinhas, a atuação 
em catástrofes naturais etc.

conclusão
Diante do exposto, vê-se que a defesa 

nacional pode requerer o emprego de vio-
lência extrema e abrange muitas e relevantes 
atividades das FA, que ficam esquecidas 
quando se pensa apenas em defender as 
fronteiras em caso de agressão externa, 
motivada pela cobiça de nosso patrimônio 
territorial e natural.

Não se pode esquecer que a legítima de-
fesa nacional exige que as FA estejam sempre 
prontas a enfrentar, não apenas os inimigos 
externos da pátria, mas também os inimigos 
da democracia e os inimigos da lei. n

Sempre que se fala em defesa nacional, vem logo à baila  
os enormes: tamanho do território, comprimento da  
fronteira e volume de riquezas naturais, todos a reclamar  
o estabelecimento pelas Forças Armadas (FA) de um  
perímetro de defesa que nos dê segurança frente à cobiça  
de eventuais inimigos externos. Dentro desta “muralha”  
militar, ficaríamos prontos para repelir qualquer invasão  
que visasse subtrair-nos parte de tão valioso patrimônio.
Embora muito interessante, esta é uma visão bastante 
incompleta. Além disso, a história mostra que a  
estratégia de entrincheirar-se na fronteira à espera de 
possíveis agressões não costuma ser bem sucedida.

a Marinha na pacificação do Morro do alemão (rj) e no apoio às populações ribeirinhas (aM)

operações das Fa no haiti
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base sólida para vários desen-
volvimentos conjuntos e como 
parceria estrutural de longo pra-
zo. O plano de absorção tecno-
lógica começou a ser executado 
em abril de 2014, com a ida de 
30 engenheiros brasileiros.

O mais alto mandatário 
da Thales Alenia, Jean-Loïc 
Galle, afirmou que a equipe da 
empresa “já está trabalhando 
duro para apoiar a estratégia 
de desenvolvimento espacial 
do Brasil, que vai garantir a 
independência e a soberania do 
país no médio prazo”.

E o vice-presidente da Thales 
para América Latina, Cesar Kube-
rek, disse que o contrato firmado 
com a Visiona foi um dos cinco 
concluídos pela empresa em 
2013, e foi o ponto de partida 
para ampliar a presença da Tha-
les nos países da América Latina, 
“a fim de reforçar sua indepen-
dência e soberania”, atendendo 
a clientes civis e militares. Para 
ele, a “parceria ambiciosa” com 

a AEB incluirá “o desenvolvimento futuro do 
sensoriamento remoto no Brasil”.

Vale notar que as promessas de “garantir” 
e “reforçar” a independência e a soberania 
dos países parceiros por parte de uma em-
presa de porte global como a Thales surgem 
como grata novidade nos 56 anos da história 
das atividades espaciais e certamente refle-
tem as importantes mudanças ocorridas no 
mundo, sobretudo na última década.

A Era Espacial teve início em outubro 
de 1957, com o lançamento do Sputnik-1, 
mas a cooperação espacial entre os países 
foi contemplada com a primeira e até agora 
única resolução da Assembleia Geral das 
Nações Unidas em dezembro de 1996, ou 
seja, 39 anos depois.

Trata-se da “Declaração sobre a Coope-
ração Internacional na Exploração e Uso do 
Espaço Exterior em Benefício e no Interesse 
de todos os Estados, levando em Especial 
Consideração as Necessidades dos Países 
em Desenvolvimento”. Embora relevante, 
ela não é obrigatória. As resoluções da 
Assembleia Geral das Nações Unidas são 
apenas recomendações, não criam obri-
gações para os países. Ainda assim, são 
referências valiosas.

Isso significa que, em dezembro de 1996 

– há cerca de 18 anos, portanto –, os então 
192 países membros das Nações Unidas 
consideravam, como reza a dita Declaração, 
que “as necessidades dos países em desen-
volvimento devem ser levadas em especial 
consideração”. 

O que isso quer dizer concretamente? 
Quer dizer o seguinte:

• Os Estados têm liberdade para definir 
todos os aspectos de sua cooperação na ex-
ploração e uso do espaço exterior, em bases 
equitativas e mutuamente aceitáveis. Os ter-
mos contratuais devem ser justos e razoáveis 
e atender aos direitos e interesses legítimos 
dos participantes, como, por exemplo, aos 
direitos de propriedade intelectual.

• Todos os Estados, sobretudo os que 
dispõem de importante capacidade espacial 
e programas de exploração e uso do espaço, 
devem contribuir para promover e fazer 
avançar a cooperação em bases equitativas 
e mutuamente aceitáveis. Atenção especial 
deve ser prestada ao bem e ao interesse dos 
países em desenvolvimento e países com 
programas espaciais incipientes, assim como 
ao proveito que possam obter da cooperação 
com países dotados de capacidade espacial 
mais avançada.

• A cooperação deve ser conduzida por 
meio de modalidades que os países  consi-
derem mais efetivas e apropriadas, inclusive, 
inter alia, modalidades governamentais e não-
governamentais; comerciais e não comerciais, 
globais, multilaterais, regionais e bilaterais; e 
cooperação internacional entre os países, em 
todos os níveis de desenvolvimento.

• A cooperação internacional, ao levar 
em especial consideração as necessidades 
dos países em desenvolvimento, deve per-
seguir, entre outros, os seguintes objetivos, 
tendo em vista a eficiente alocação de 
recursos:

– Promover o desenvolvimento da 
ciência e tecnologia espaciais e de suas 
aplicações;

– Estimular o desenvolvimento das ca-
pacidades espaciais relevantes e apropriadas 
nos países interessados;

– Facilitar o intercâmbio de especialistas 
e de tecnologias entre os países, em bases 
mutuamente aceitáveis.

• As agências nacionais e internacionais, 
as instituições de pesquisa, as organizações 
de ajuda ao desenvolvimento, bem como os 
países desenvolvidos e em desenvolvimento 
devem considerar o uso apropriado de apli-
cações espaciais e o potencial da cooperação 

internacional para alcançar seus objetivos de 
desenvolvimento.

• Todos os Estados devem ser estimulados 
a colaborar com o Programa das Nações Uni-
das de Aplicações Espaciais e outras iniciativas 
de cooperação internacional, segundo suas 
capacidades espaciais e sua participação na 
exploração e uso do espaço exterior.

Apesar de suas inegáveis virtudes, a 
Declaração, aprovada por consenso no 
COPUOS, após anos de intensos debates, 
com ativa participação do Brasil, esbarra, na 
prática, na necessidade de que os países se 
disponham efetivamente a cooperar, o que 
nem sempre acontece.

O princípio da aceitação mútua, sem 
a menor dúvida, é avanço notável. Em 
cooperação não pode haver imposições, 
como nos acordos leoninos do passado. Não 
por acaso, os países em desenvolvimento 
sempre recorreram e continuam recorrendo 
a esse princípio, pois ele representa uma 
defesa legal e ética do lado mais fraco na 
sua relação com o mais forte.

Ocorre que o lado mais forte pode usar 
a regra da aceitação mútua como forma 
de não cooperar, sobretudo para impedir 
o acesso do lado mais fraco às tecnologias 
avançadas, como as espaciais. Durante dé-
cadas esse acesso foi negado aos países em 
desenvolvimento.

Nesse contexto, não surpreende que, 
nos anos 80, o Brasil tenha recorrido à Chi-
na para, juntos, construírem um satélite de 
observação dos recursos naturais da Terra 
(Programa CBERS – China-Brazil Earth Re-
sources Satellite). Que outro país na época – 
sobretudo os mais desenvolvidos – aceitaria 
cooperar com tal objetivo?

Hoje, como vimos, alguns países desen-
volvidos e grandes corporações já aceitam 
transferir tecnologias espaciais antes ine-
gociáveis. Mas, mesmo tratando-se de um 
bom negócio para o país receptor, conviria 
estudá-lo mais a fundo, para avaliar suas 
implicações estratégicas.

Conhecer a realidade global, mais que 
nunca, é vital para o desenvolvimento e a 
autodeterminação de qualquer país, segundo 
seus próprios e legítimos interesses.. n

o 
primeiro satélite brasileiro 
geoestacionário de defesa e co-
municações estratégicas (SGDC) 
está sendo construído pela 
Thales Alenia Space. A empresa 
franco-italiana compromete-se 

a promover a absorção tecnológica por 
engenheiros brasileiros e a transferência de 
tecnologia para a indústria brasileira. Isso 
beneficia tanto o Brasil quanto a França. Os 
respectivos instrumentos foram firmados em 
Brasília, no dia 12 de dezembro de 2013.

O fato marca nova etapa na cooperação 
franco-brasileira em áreas estratégicas de 
C&T. Os presidentes dos dois países, Dilma 
Rousseff e François Hollande, prestigiaram a 
assinatura de acordos para a instalação de 
uma infraestrutura de computação de alto 
desempenho, a transferência de tecnologia 
para o satélite geoestacionário de defesa e 
comunicações estratégicas e novas ações 
do programa Ciência sem Fronteiras (CsF), 

para formar recursos humanos altamente 
qualificados.

Com ampla infraestrutura de computa-
ção de alto desempenho, a meta é trans-
formar o Brasil em um dos líderes mundiais 
no setor nos próximos três anos. O plano 
prevê a aquisição de um supercomputador 
da empresa francesa Bull e a instalação 
de dois centros de pesquisa – um em 
Petrópolis, no Rio de Janeiro, em parceria 
com o Laboratório Nacional de Computa-
ção Científica (LNCC), e outro no Instituto 
Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Engenharia (Coppe), da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. A 
iniciativa beneficia ainda a Rede Nacional 
de Ensino e Pesquisa (RNP) e o Centro de 
Tecnologia da Informação Renato Archer 
(CTI), entidades vinculadas ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Assim, a nova fase de trabalho conjunto, 
projetada como abrangente e profunda, 
envolve indústrias de defesa e de bens de 
alta tecnologia – algo impensável há apenas 
um par de décadas.

A empresa mista brasileira Visiona Tec-
nologia Espacial S. A., por sua vez, firmou 
dois contratos: um com a empresa francesa 
Thales Alenia, para desenvolver o SGDC, e 

outro com a empresa Arianespace, também 
francesa, para lançar o satélite. A Visiona, 
primeira empresa brasileira prime-contrator 
(integradora), é joint-venture criada em 2012 
pela empresa pública Telebras (Telecomu-
nicações Brasileiras S.A.) e pela empresa 
privada Embraer S. A., tendo essa 51% e 
aquela 49% do seu capital.

A Agência Espacial Brasileira (AEB) e 
a Thales Alenia, por sua vez, firmaram o 
Memorando de Entendimento que regula a 
absorção tecnológica e a transferência de 
tecnologia ao Brasil durante a construção 
do SGDC. O satélite pioneiro servirá para a 
comunicação do governo e para levar inter-
net banda larga a cerca de 1.300 municípios 
ainda não servidos pela Telebras.

Para Petrônio de Souza, diretor de 
Política Espacial e Investimentos Estraté-
gicos da AEB, que assinou o memorando 
como presidente em exercício da AEB –, 
“o acordo de transferência de tecnologia 
é parte essencial do processo de aquisição 
do satélite”, incluindo sistemas eletrônicos 
a bordo, estruturas de maior porte e aplica-
ções de dados. Essa operação abrange as 
telecomunicações via satélite, observação 
e meteorologia, entre outras áreas, e será 
concluída em cinco anos. Ela é vista como 

josé monserrat FIlho*

“Enxergar o que está  
diante do nosso nariz exige 
um esforço constante.”

George Orwell (1903-1950), escritor inglês.

*Vice-presidente da Associação Brasileira de  
Direito Aeronáutico e Espacial (SBDA), diretor  
honorário do Instituto Internacional de Direito  
Espacial, membro pleno da Academia  
Internacional de Astronáutica e atualmente chefe  
da Assessoria de Cooperação Internacional da  
Agência Espacial Brasileira (AEB).

dIreIto espaCIal

As novidAdes 
dA cooperAção 
espAciAl

bRAsil-
FRANçA

concepção 
do satélite 

sgdc
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ensaIo

F
rançois Marie Arouet, mais conhe-
cido como Voltaire (1694-1778), 
foi um escritor e filósofo iluminista, 
tendo produzido cerca de 70 obras 
em quase todas as formas literárias, 
assinando peças de teatro, poemas, 

romances, ensaios, obras científicas e histó-
ricas, mais de 20 mil cartas e mais de dois 
mil livros e panfletos.

O conjunto de ideias de Voltaire cons-
tituiu uma tendência de pensamento co-
nhecida como Liberalismo, pois introduziu 
várias reformas na França, como a liberdade 
de imprensa e a redução dos privilégios da 
nobreza e do clero. 

Foi também pregador da tolerância, 
especialmente religiosa, em seu Tratado 
sobre a Tolerância, de 1773. Mas apesar 
disso, foi precursor da Revolução Francesa, 
justamente a que instaurou a intolerância, 
a censura e o aumento dos impostos para 
financiar as guerras, tanto coloniais, quanto 
napoleônicas. Ou seja, Voltaire foi um tole-
rante intolerante.

Usando uma das muitas e conhecidas 
frases de Voltaire, “Meu oficio é dizer o que 
penso”, tomo a ousada liberdade de fazer 
considerações sobre a tolerância, a saber:

Não há dúvida que o atual e desgover-
nado estado de coisas no Brasil ocorre pela 
tolerância, especialmente a ideológica do 
partido governante. Aqui, vige o mantra 
esquerdista da “tolerância infinita” e do “é 

luiz Sérgio Silveira coSta*

proibido proibir”. Acham que malfeitores 
são apenas vítimas da sociedade; defendem 
o utópico e irrealista Estatuto da Criança e 
do Adolescente, pois nem querem ouvir 
falar em redução da idade penal, pela qual 
clama a sociedade brasileira, exausta de 
tanta maldade infanto-juvenil – pena que 
a gentileza dos tolerantes com os menores 
não seja correspondida por eles... Acham que 
índios, mesmo de moto, bermudas e tênis 
Nike, podem tudo: invadir, pintados para o 
combate com bodurnas e facões, estabele-
cimento público, obrigar funcionária a se 
demitir, estuprar mulheres em churrascos, 
matar agricultores e cobrar pedágios em 
estradas federais...

Mas são intolerantes, com respeito aos 
que pensam diferente. Na sua eterna meta-
morfose ambulante, eufemismo de desfaça-
tez, sua tolerância é a da conveniência, do 
oportunismo, ou seja: são nada mais do que 
tolerantes intolerantes.

A palavra “intolerância”, entretanto, não 
tem essa carga emocional negativa. Em 
favor dela podemos vozear que: para ter-
mos educação, temos que ser intolerantes 
com a deseducação ou a ignorância; para 
termos decência moral, é preciso ser intole-
rante com a indecência moral; para termos 
decoro, especialmente o público, é preciso 
ser intolerante com o indecoro; para termos 
riqueza, é preciso ter intolerância com a 
miséria; para sermos caridosos, é preciso 

A tolERÂNCiA 
ser intolerante com o egoísmo; para termos 
progresso, temos que ser intolerantes com 
o retrocesso; para sermos intolerantes com 
o racismo, não devemos comer a banana 
jogada, mas prender e punir o racista!

Por que essa tolerância com a desor-
dem, com bandidos, assassinos, estupra-
dores e corruptos públicos e privados? Por 
que não se pode nem dizer que o menor 
foi preso, mas “apreendido”, e nem que o 
assassino é prisioneiro, mas “reeducando”? 
Por que essa tolerância com índios (não 
são índios, mas brasileiros índios), infra-
tores e com movimentos sociais que ocu-
pam, depredam e queimam a propriedade 
pública e privada? Por que essa tolerância 
com black blocs, que matam 
cinegrafistas? Por que 
essa tolerância das 
agências regulado-
ras do Governo com 
empresas comer-
ciais, de planos de 
saúde, de telefonia, 
bancos, Cias aéreas 
etc, etc, etc, que des-
respeitam direitos dos 
consumidores? Por que 
essa intolerância com a polícia e 
não com os traficantes? Por que a aceitação 
dessas leis frágeis, e dessa Justiça pia e 
caridosa (lembram-se de um ministro do 
STF ter dito que o “mensalão foi apenas um 
ponto fora da curva”)? E mais, muito mais, 
sabemos bem, não só pela ação, como pela 
omissão demagógica e populista!

A resposta é clara: porque dá votos, 
especialmente das camadas mais pobres e 
incultas, infelizmente, a maioria no Brasil. 
Justamente as que, intolerantemente, se 
utilizam da tolerância do governo, afrontam 
as leis e resolvem tudo na violência, panca-
daria e destruição. No partido do poder não 
há espírito público, estadistas ou atitudes 
republicanas, mas apenas a busca pelo 
poder a qualquer custo, mesmo a custa da 
destruição do país e das futuras gerações. 
É um partido sem princípios, só fins! 

Voltaire também disse que “A primeira 
lei da natureza é a tolerância – já que te-
mos uma porção de erros e fraquezas”. Já 
pensaram se tolerarmos essa epidêmica 
corrupção e violência brasileiras e as consi-
derarmos apenas como erros e fraquezas? 
Aliás o ex- presidente, em seu almanaque 
de perigosas idiotices, disse, em meio 
a tanta corrupção no seu governo, que  

“quem erra pede desculpa e pronto”. (sic)
Como alguém já disse muito bem “Um 

conservador é um progressista que foi assalta-
do pela realidade”. Podemos, pois, parafrasear 
dizendo que “Um intolerante é um tolerante 
que foi assaltado pela realidade”. Mas a turma 
que está aí, tolerante, nunca é assaltada pela 
realidade, mesmo que o seja pelos bandidos, 
que não escolhem ideologia...

Quando no Primeiro Mundo se cunhou 
o termo ”tolerância zero”, isso significou 
apenas intolerância a quem afrontava a lei, 
a ordem e às posturas públicas, permane-
cendo a tolerância às raças, sexo, opinião, 
paixões, preferências pessoais, sejam ou 
não religiosas, às escolhas, como é regra-

mento nos estados democráti-
cos de direito. 

Por fa lar  neles , 
nada como lembrar 
a antiga – ainda do 
tempo da Guerra 
Fria – citação do 
embaixador J.O. de 
Meira Penna: “Há 

países, como a Ale-
manha e a Suíça, em 

que tudo é proibido, menos 
o que é permitido. Nessas nações 

triunfam as leis, as regras, os regulamentos, 
sob a égide do verbotten. O segundo tipo é 
o de países como a Inglaterra, o tipo ideal, 
em que tudo é permitido, salvo o que é 
proibido. O terceiro tipo é o totalitário, tipo 
soviético, onde, não obstante exista uma 
Constituição que garante as liberdades e 
direitos humanos, tudo é proibido, mesmo 
aquilo que é permitido... O quarto tipo é o 
de países antinômicos e anárquicos, como 
o nosso, onde tudo é permitido, mesmo 
aquilo que é proibido”. Como se verifica, 
aqui só piorou!

É essa ”tolerância zero” que precisa-
mos, mas não temos. A ideologia do par-
tido no governo, tolerante, não quer. Por 
isso é lá, no Primeiro Mundo, e não aqui, 
onde realmente há Ordem e Progresso... 
Do jeito que vai, o eterno país do futuro 
vai acabar sem futuro! 

Basta de tolerância! Está na hora de o 
País se tornar intolerante com os que afron-
tam a lei e a ordem, antes que a vida aqui 
se torne intolerável!

Reage, Brasil!!  n

Por que essa  
tolerância com a desordem, 
com bandidos, assassinos, 
estupradores e corruptos 

públicos e privados? 

de  voltaire ao braSil de hoje

*Vice-Almirante (Ref)

“Estados democráticos são os que se caracterizam pela observância das leis, 
segurança jurídica e física de seus cidadãos, preservando a ordem pública, 
toda vez que ela for perturbada. Não há neles, nem deve haver, nenhum 
tipo de tolerância com o crime, pois este nada mais é do que o germe de 
conturbações futuras”

Denis Lerrer Rosenfield
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desenVolVImento

u
m dos principais desafios para 
o Brasil é conhecer a Amazônia. 
Sua característica eminentemen-
te hídrica provocou, ao longo 
dos séculos, a necessidade do 
deslocamento de seus habi-

tantes através dos rios. Muito antes da 
chegada dos colonizadores na Amazônia, 
os nativos já utilizavam canoas. Ainda hoje, 
grande parte da população amazônica vive 
da pesca, além disso, o deslocamento do 
ribeirinho se dá através da infinidade de rios 
que retalham a grandeza territorial. 

Mas, para conhecer a Amazônia de 

verdade é preciso entender sua posição 
estratégica para o País. E os rios são a chave 
para esse conhecimento. São as estradas que 
a natureza construiu, em cujas margens se 
desenvolveram inúmeras populações. 

Nos dias de hoje, é quase impossível 
imaginar o imenso sacrifício dos primeiros 
aventureiros que adentraram o rio Amazonas, 
sofrendo com doenças, ataques de índios e 
todo o tipo de dificuldades que dizimavam 
suas tripulações. Mas esses aventureiros 
foram os responsáveis pelas instalações dos 
muitos fortes ao longo dos diversos rios, hoje 
transformados em comunidades. 

Portanto, é impossível se pensar em 
Amazônia sem associar a importância que 
os rios têm para o desenvolvimento susten-
tável da região, econômico e social. Eles 
devem ser vistos como a grande solução 
logística do transporte de cargas e passa-
geiros desse imenso teatro de operações, 
com total vocação fluvial, pois lá não há 
rodovias nem ferrovias. 

Hoje, a grande questão é: em que medi-
da é possível conciliar-se o desenvolvimento 
econômico com a proteção do meio ambien-
te? A resposta está nas hidrovias. 

Hidrovia é uma rota pré-determinada 
para o tráfego aquaviário. Há muito tempo o 
homem utiliza as rotas d’água como estradas 
e a Amazônia é o maior exemplo disso.

O transporte por hidrovias apresenta 
grande capacidade de movimentação de 
cargas a grandes distâncias, com baixo 
consumo de combustível, além de propiciar 
uma oferta de produtos a preços competiti-
vos. A ampliação da utilização da hidrovia 
é uma tendência mundial por uma questão 
ambiental. Mais cedo ou mais tarde, ela se 
tornará obrigatória. Para tal, há, ainda, que 
se fazer um esforço para melhorar essa 
malha. Com isso, teremos uma vantagem 
logística excepcional.

A viabilização de uma navegação se-
gura no Rio Madeira, por exemplo, permite 
o escoamento da produção de grãos de 
Rondônia e Mato Grosso para o Amazonas 
e, daí, para o Atlântico. Isso cria um corredor 
de desenvolvimento integrado, com um 
transporte de alta capacidade e baixo custo 
para grandes distâncias, elimina um grave 
problema estrutural do setor primário com 
a redução significativa da dependência do 
modal rodoviário até os portos do Sudeste 

doMingoS Savio alMeida nogueira*

e representa mais uma opção de integração 
nacional, com a redução de trânsito pesado 
nas rodovias da região Centro Sul. 

A Marinha do Brasil tem um papel funda-
mental no desenvolvimento do modal hidro-
viário, tanto com a produção de conhecimen-
to, através dos Levantamentos Hidrográficos, 
quanto com a formação do profissional para 
atuar nessas hidrovias. Em 2013, por inter-
médio do Comando do 9º Distrito Naval, a 
Marinha avançou com vários projetos volta-
dos para a importância do tema. Inaugurou 
o Centro Técnico de Formação de Fluviários 
da Amazônia Ocidental (CTFFAO); promoveu 
o seminário “O Futuro Amazônico: Hidrovias 
2014 a 2031”, na cidade de Manaus, com a 
participação de mais de 300 empresários do 
ramo da navegação; e iniciou a construção 
do Serviço de Sinalização Náutica do Noro-
este (SSN-9), com previsão de inauguração 
ainda em 2014.

Uma outra etapa importante do trabalho 
da Marinha, feita em parceria com o Ministério 

dos Transportes, é a sinalização dessas hi-
drovias, de modo que os condutores saibam 
por onde navegar. No entanto, para que isso 
ocorra, é necessário ao navegante uma boa 
formação profissional. Daí a necessidade 
da criação do CTFFAO. Nele são oferecidos 
diversos cursos, das diversas categorias su-
balternas das carreiras da Marinha Mercante. 
Essa mão de obra formada pela Marinha 
também garante que as normas de seguran-
ça sejam compreendidas e respeitadas. 

A criação do SSN-9 vai garantir um 
aumento na capacidade de atualização 
cartográfica na região. Para isso, a Marinha 
do Brasil, em parceria com o Centro Gestor 
e Operacional do Sistema de Proteção 
da Amazônia (CENSIPAM), adquiriu dois 
novos navios para realização de Levanta-
mentos Hidrográficos e um terceiro está 
sendo construído especificamente para 
essa tarefa de cobrir os vazios cartográfi-
cos da região amazônica. Esses navios são 
dotados de equipamentos e mão de obra 
qualificada para a realização de sondagens 
dos rios com o objetivo de produzir e man-
ter constantemente atualizadas as cartas 
náuticas da região amazônica, garantindo 
assim a segurança da navegação pelos 
seus 22 mil km de vias navegáveis. n

o caminho da 

AmAzôniA

*Vice-Almirante 
Comandante do 9° Distrito Naval

Para se conhecer a amazônia de verdade é preciso entender sua posição estratégica para o País. 
e os rios são a chave para esse conhecimento

HiDRoviA, 
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análIse soCIal

H
oje, a sociedade brasileira é hon-
rosamente mestiça e carrega em 
seu DNA algumas características 
consideradas, por alguns, como 
boas, e por outros, nem tanto. O 
sociólogo italiano Domenico De 

Masi, por exemplo, considera que o modus 
vivendi do brasileiro, apesar de assolado pela 
violência, pela escandalosa desigualdade en-
tre ricos e pobres, pela corrupção, pela carên-
cia de infraestrutura, pelo analfabetismo, cul-
tiva uma concepção poética, alegre, sensual e 
solidária da vida, uma propensão à amizade e 
à solidariedade, um comportamento aberto à 
cordialidade. Outros, partidários do ceticismo, 

consideram-na eclética, complacente com os 
abusos, tende a entremear o trabalho com o 
lazer e é tolerante ao comportamento desa-
vergonhado. Sua predileção é ter o Estado 
como patrão, passando ao largo da produti-
vidade e dos valores impessoais. 

Considerações antropológicas e socioló-
gicas à parte, ao longo da nossa existência 
nos deparamos com inúmeras bifurcações 
– ocasião de aprimoramento da conduta 
pessoal e escolha do rumo a seguir. A des-
peito de a economia do País estar entre as 
dez maiores do mundo, o povo brasileiro 
ainda está longe de navegar em um rumo 
seguro. A existência de imensos problemas 

internos – baixa qualidade educacional e nos 
serviços da saúde pública, elevados níveis de 
corrupção e violência, desigualdade social 
acentuada, baixa taxa de investimentos, 
infraestrutura deficiente que aumenta o 
chamado Custo Brasil, baixa poupança do-
méstica, baixa produtividade da sua força 
de trabalho, gasto público elevado e pouco 
eficiente – comprovam esta afirmativa.

Diante desse quadro, por ocasião das 
conversas da população no dia a dia (quer 
sejam vis à vis ou pelas redes sociais) ou 
durante diversos debates levados a efeito 
por sociólogos, economistas e cientistas 
polít icos, f ica evidenciada a grande  

insatisfação com a atuação de  
órgãos/empresas públicos e privados.  
Há um consenso de que, com raras exceções, 
os vencedores dos processos eleitorais não 
são mais capazes de atender aos interesses 
públicos, porque dependem demais das 
contribuições de campanha associadas aos in-
teresses corporativos, tendo assim se tornado 
vulneráveis diante dos seus financiadores.

Abstendo-me da generalização, enten-
do que é vital banir do comportamento 
social brasileiro a tendência a considerar 
flexíveis os limites entre o público e o 
privado, o formal e o informal, o legal e 
o jeitinho. Aliás, a chamada cultura do 
jeitinho brasileiro tornou-se uma epidemia 
crônica. As pessoas carecem refletir sobre 
a importância da preocupação com o todo, 
deixar de lado as noções de boa vida pu-
ramente egoísta e, efetivamente, promover 
a civilidade. Em períodos eleitorais, o povo 
brasileiro não pode mais se deixar envolver 
pelas promessas de campanha enganosas 
e pela política-midiática, onde seus prati-
cantes se esforçam para que as ideias e os 
programas partidários sejam apreciados, 
não tanto pelo seu conteúdo quanto pela 
forma com que são expostos.

Considerando-se que vivemos na  
“Terra S/A” – termo adotado por Albert 
Gore Jr. para caracterizar uma economia 
hiperconectada, altamente interativa e 

A biFuRCAçÃo
Insanidade é repetir algo uma e outra vez e esperar que os resultados sejam diferentes.

Benjamin Franklin

julio ceSar MarrocoS Pedreti*

Alguns autores afirmam que quando Pedro Álvares Cabral 
chegou ao litoral da Bahia, em 22 de abril de 1500, os índios 

brasileiros somavam pouco menos de 3 milhões. Transcorridos 
três séculos, os mestiços já representavam mais de 10 milhões 
da população. Resta claro que o povo brasileiro foi formado, 

inicialmente, pela miscigenação de portugueses, índios  
sobreviventes das guerras tribais e da matança praticada pelos 
colonizadores e negros trazidos da África. Posteriormente, com 
a chegada dos imigrantes europeus, a geração baby boomers  

se encarregou de ampliar a aludida miscigenação.

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1)

Sem pretender esgotar o 
assunto e muito menos limitar 

a sua abrangência, compreendo que 
a eleição que se avizinha coloca-nos 
uma vez mais diante de uma bifurcação.  
Ela representa mais uma oportunidade para 
que o mestiço e vibrante povo brasileiro 
reflita sobre a importância de aperfeiçoar a 
sua conduta – como proceder –, e exerça 
conscientemente o seu duplo poder de es-
colha – por onde seguir e com quem. 

Finalmente, é importante frisar que 
somente um dos rumos levará o Brasil ao 
tão sonhado crescimento sustentável, pois 
o outro, por conter uma forte corredeira, 
terminará por levar o País ao abismo da 
estagnação amplamente conhecida. n

tecnologicamente transformada –, o Brasil, 
possuidor de um considerável potencial 
para o crescimento sustentável, poderá 
ver seus interesses econômicos prejudica-
dos caso não consiga se desvencilhar dos 
problemas anteriormente apontados, que 
terminam por afetar a produtividade.



34                                                                         Revista do Clube Naval • 371 Revista do Clube Naval • 371                                                                                          35

Os “combatentes” que tinham o 
objetivo de instalar no Brasil uma 
“ditadura do proletariado”, nome 
da época da ditadura comunista, se 
tornam os lutadores da liberdade, 
da democracia, apesar de não te-
rem compromisso algum com esses 
princípios e valores. O comunismo 
era a sua meta. Marighella, um stali-
nista de estrita observância, se torna 
um “democrata”. Não há narrativa 
verídica que resista! É como se os 
brasileiros fossem idiotas!

Fiel a essa narrativa de cunho 
ideológico, a Comissão da (In)verdade 
editou a Resolução nº 2, restringin-
do o escopo de sua investigação  

dIreItos humanos

D
o ponto de vista da opinião 
pública não importa, soldados 
se tornaram heróis, embora 
não tenham cometido nenhum 
ato heróico. 

Em A conquista da honra,  
filme de Clint Eastwood sobre a batalha de 
Iwo Jima, há uma cena admirável, em que 
um ex-soldado, já velho, narra como ele e 
seus colegas hastearam a célebre bandeira 
que veio a figurar como símbolo da vitória 
americana. O filme se desdobra em torno 
da veracidade daquela foto, que retrata 
uma segunda bandeira, e não a original. 
Na verdade, os soldados que hastearam a 
primeira bandeira não foram os celebrizados, 
pois foram os “substitutos” que apareceram 
como os verdadeiros protagonistas, em um 
momento já tranquilo de batalha. 

Do ponto de vista da opinião pública 
não importa, foram eles que se tornaram 
“heróis”, embora não tenham cometido 
nenhum ato heroico. A foto, quando publi-
cada em todos os jornais da época, teve um 
efeito fulminante, suscitando uma adesão 
aos valores americanos e uma campanha 
que, então, se fortaleceu de arrecadação de 
fundos de guerra. 

O veredito do velho soldado foi certeiro: 
“Naquele dia os EUA venceram a guerra”. 

Mesmo se os fatos não se encaixavam na 
foto, nada disto contava, pois o mais relevan-
te foi a construção da narrativa que, assim, se 
impôs. O velho soldado foi além e fez uma 
outra observação, igualmente certeira. Na 
Guerra do Vietnã, quando da publicação pelo 
mundo afora da foto do militar vietnamita 
que estourou os miolos de um guerrilheiro 
vietcongue, os EUA perderam a guerra. 

Não interessa a narrativa militar de que 
os comunistas não venceram nenhuma 
grande batalha. O negociador vietnamita do 
tratado de paz, quando ouviu dos negocia-
dores americanos que o Vietnam não teria 
ganhado nenhuma batalha, simplesmente 
respondeu que não era isso que importava. 
Eles venceram, sim, a batalha da opinião 
pública. Foi a sua narrativa que prevaleceu. 

A Comissão da Verdade em nosso país, 
embora não tenha produzido nenhuma 
foto relevante, está procurando impor a sua 
narrativa do que foi o regime militar. O com-
promisso com a verdade desaparece em pro-
veito de uma “história”, que procura guardar 
distância da verdadeira história. A narrativa 
que procuram construir é a dos derrotados 
na luta armada que tentam, agora, impor 
a sua versão, como se a verdade pudesse 
ser um instrumento a ser manipulado sob a 
forma da mentira.

aos atos cometidos pelos agentes de Estado, 
principalmente os militares. É como se os 
“guerrilheiros”, que assim se chamavam à 
época, fossem inocentes, meras vítimas, que 
não teriam cometido nenhum crime. Note-se 
que a lei que criou a Comissão da Verdade 
estava voltada, muito justamente, para uma 
investigação isenta de todos os envolvidos em 
crimes durante o regime militar. No momento 
em que há essa restrição e unilateralidade, é a 
verdade mesma que é deixada de lado. Qual 
credibilidade pode, então, ter uma comissão 
que prima pela parcialidade e que emprega a 
verdade somente enquanto termo que pode 
ser manipulado ideologicamente? 

A narrativa assim construída tem como 
finalidade absolver a priori um dos lados e 
condenar o outro. A suspeita se lança contra 
todo o seu trabalho. Evitemos aqui qualquer 
mal-entendido, pois o desprezo da verdade 
faz com que os seus agentes fujam de toda 
crítica, como se fosse ela a parcial! É evi-
dentemente necessário investigar a tortura, 
é da maior importância que um país tenha 
a memória de sua própria história. 

Para isso, porém, é igualmente necessário 

que tenha isenção, a isenção de uma investi-
gação verdadeira, que contemple todos os cri-
mes cometidos pela esquerda armada, assim 
como exponha a sua concepção totalitária, de 
desprezo profundo pela democracia e pelas 
liberdades. Imaginem historiadores dentro 
de 30 anos, por exemplo, fazendo uma ver-
dadeira pesquisa. Ficarão certamente embas-
bacados com o primarismo ideológico dessa 
comissão. O seu trabalho de nada lhes valerá 
e terão de recorrer às fontes primárias. 

A pressão que essa Comissão da (In)
verdade está exercendo sobre as Forças Ar-
madas tem a intenção explícita de intimidá-
las, forçando-as a reconhecer a sua narrativa, 
a sua “verdadeira mentira histórica”. Se as 
Forças Armadas derem o seu aval, a sua 
narrativa se imporá e a esquerda armada 
derrotada sairá como a verdadeira vitoriosa. 
O caminho estaria, então, aberto para a revi-
são da Lei da Anistia, objetivo último dessa 
Comissão, embora fuja dos limites mesmos 
da lei que a instituiu. 

Não esqueçamos que as Forças Armadas, 
ao bancarem a anistia, tendo se tornado 
guardiãs de todo o período democrático que 

vERDADE E 
NARRAtivA

deniS lerrer roSenField* *Professor de Filosofia da Universidade  
Federal do Rio Grande do Sul

se seguiu, fizeram todo um trabalho interno 
de depuração. A “linha dura” foi dizimada 
internamente e carreiras foram prematura-
mente abreviadas. Se houver uma revisão 
da Lei da Anistia, todo esse trabalho estará 
desautorizado. A Comissão da (In)verdade 
está dando razão aos que pensam que a 
“linha dura” tinha razão!

Note-se, por último, que a insistência 
desta comissão na defesa dos direitos huma-
nos tem uma finalidade explícita, a de fugir 
das condições mesmas da Lei da Anistia, 
baseada numa suposta imprescritibilidade 
dos crimes de tortura. Estão simplesmente 
procurando uma brecha “legal” para agirem 
à margem da legalidade. Chama ainda mais 
atenção o fato de os direitos humanos serem 
cada vez mais instrumentalizados, como se 
eles servissem somente para construir a nar-
rativa dos derrotados militarmente, porém 
vivos ideologicamente. Será que as pessoas 
vitimadas e assassinadas pela esquerda 
armada não eram humanas?  n

matéria publicada no jornal o globo, coluna opinião, em 25/9/2014, 
gentilmente autorizada pelo autor para publicação na rcn.
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“Einstein said that if quantum mechanics were correct then the world 
would be crazy. Einstein was right –  the world is crazy.”

Daniel M. Greenberger • Físico americano

contexto histórico 

A 
sexta Conferência de Solvay, 
realizada em 1930, mencionada 
no último trabalho desta série (1), 
marcou o debate entre Einstein 
e seus seguidores, partidários 
da crença de que a natureza é 

milagrosamente compreensível – talvez a 
essência da tão comentada religiosidade de 
Einstein – no sentido de ser suscetível de 
modelagem por leis criadas pelo homem, 
codificadas por modelos matemáticos, e 
determinista, ou seja, capaz de revelar 
com exatidão a evolução de um sistema 
funcionando no contexto de uma realida-
de objetiva, independente da atuação do 
observador, e os partidários da chamada 
interpretação de Copenhague, liderada por 
Bohr, Heisenberg e Born, probabilística, e 
segundo a qual a Física deixa de ser de-
terminista e tem como principal propósito 
falar sobre a natureza, e não como ela 
funciona. Com a vantagem da perspectiva 
histórica pode-se afirmar que, ao longo dos 
embates de 1930, a vitória pendeu para 
este último grupo (2).  

A década de 30, do século passado, 
constituiu um período de grandes agitações 
e tumultos, não só na Europa como em todo 
o mundo. Os tambores da primeira grande 
guerra, aquela que deveria acabar com 
todas as guerras, ainda ecoavam e a paz 

de Versailles, selada em 1919 (3), mostrou-se 
uma solução impregnada de revanchismo 
contra a Alemanha por parte das potências 
aliadas, gerando, como facilmente previsível, 
um ambiente de desconfiança e animosida-
de entre os governos europeus envolvidos. 
Além disso, os países ainda estavam sofren-
do as consequências da crise financeira de 
1929, nos Estados Unidos, que dilacerou os 
mercados e as economias mundo afora. O 
período também marcou a ascensão de Adolf 
Hitler (1933) (4) e a escalada do antissemitis-
mo, não só na Alemanha como em vários 
outros países da Europa (5).

É claro que essa atmosfera afetou so-
bremaneira o ambiente científico, particu-
larmente o da Física. A Alemanha, berço da 
Mecânica Quântica vinha desde a década 
anterior, a de 20, atraindo os maiores ta-
lentos da área para estágios e cursos em 
suas universidades. Com a deterioração da 
situação política e a perseguição aos cida-
dãos de origem judaica, no entanto, muitos 
cientistas passaram a migrar de seus países 
ou bases de trabalho, fazendo dos Estados 
Unidos o destino da maioria deles. Como 
exemplo emblemático cita-se o caso dos 
chamados “Marcianos da Ciência”, quase 
todos de origem judaica, assim apelida-
dos pelos seus pares americanos por suas 
posturas e características, diferentes, que 
sugeriam caricaturalmente a possibilidade 

O presente trabalho tem como propósito  
apresentar as fases finais do famoso debate 
sobre os fundamentos interpretativos da  
Mecânica Quântica, travado entre Einstein  
e seus seguidores, realistas e adeptos da  
localidade, e Bohr, líder do grupo de  
Copenhague, probabilístico. Depois de  
mencionar o recolhimento de Einstein, após  
a aparente derrota durante a Conferência  
de Solvay, em 1930, acompanham-se  
as etapas marcadas pelas consequências  
do paradoxo de EPR, sigla representativa de 
Einstein, Podolsky e Rosen, autores de  
celebrado texto no qual é questionada a  
completitude do formalismo de Copenhague. 
Seus resultados pareceram ter determinado  

um empate no jogo. Menciona-se em  
seguida que a questão, no entanto, somente 
ficou resolvida com a verificação experimental, 
possibilitada pelo critério matemático,  
sob forma de desigualdade criado por John  
S. Bell, em 1964, e executada pelo grupo 
francês de Alain Aspect, em 1982, após,  
portanto, o falecimento de Einstein e Bohr.  
Suas conclusões evidenciaram a não  
localidade da Mecânica Quântica e ratificaram 
a visão de Copenhague, encerrando assim  
o debate e mostrando que o mundo quântico  
é mais estranho do que se poderia imaginar.  
São citados também alguns poucos  
fatos históricos que serviram de fundo  
para os acontecimentos relatados.  

de não pertencerem a este planeta. Com 
desempenhos acadêmicos notáveis desde os 
cursos elementares realizados nas excelentes 
escolas primárias e de segundo grau do país 
de origem, a Hungria, deslocaram-se para a 
Alemanha, a fim de se desenvolverem nas 
carreiras escolhidas, lá permanecendo até 
meados da década de 30, quando por força 
da situação política reinante mudaram-se para 
os Estados Unidos, adquirindo com o passar 
do tempo cidadanias americanas, e lá perma-
necendo durante todas as suas vidas. Foram 
importantes, cada um com seu respectivo 
talento, no esforço de guerra americano e 
particularmente no desenvolvimento do Pro-
jeto Manhattan, que culminou com a bomba 
atômica, e que deu fim à segunda guerra 
mundial, e nos desdobramentos da guerra 
fria. Theodore von Kármán (1881-1963), Leo 
Szilard (1898-1964) e John Von Neumman 
(1903-1957), são alguns dos “marcianos” (6). 

Einstein, após os embates da Conferência 
de Solvay de 1930, nos quais viu seus argu-
mentos relacionados com a consistência dos 
princípios sustentados pela Escola de Cope-
nhague serem vencidos, recolheu-se tempo-
rariamente. Estava nos Estados Unidos em 
1933, a fim de assumir um cargo no Instituto 
de Estudos Avançados na Universidade de 
Princeton, recém-criado, quando Hitler ascen-
deu ao poder absoluto, o que o fez decidir-se 
pela sua permanência no Instituto. 

albert einstein boris podolsky nathan rosen
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Figura 1 – diagrama esquemático do experimento de pensamento do ePR

Einsstein e sua famosa carta

Nunca mais retornou à Alemanha, 
adquirindo a cidadania americana em 
1940. No final da década de 30 (1939), 
convencido por um dos “marcianos” (Leo 
Szilard), assinou a famosa carta endereçada 
ao Presidente Roosevelt, na qual o advertia 
sobre a necessidade dos Estados Unidos ini-
ciarem um esforço no sentido de desenvolver 
armamento nuclear antes que a Alemanha 
nazista o fizesse e empregasse os artefatos. 

realidade física deve possuir uma contraparti-
da no esquema representativo da teoria.

Assim, gozando da placidez de Princeton, 
elaborou, com o auxílio de dois Físicos, Boris 
Podolsky (1896-1966) (8)] e Nathan Rosen 
(1909-1995) (9), um trabalho publicado em 
1935, cinco anos após, portanto, os debates 
de 1930, que se tornou célebre e que, desde 
então, passou a ser conhecido na comunida-
de dos físicos envolvidos com as questões 
de interpretação da Mecânica Quântica, pela 
sigla EPR (10), designativa das iniciais dos auto-
res (Einstein, Podolsky e Rosen). Seu título em 
inglês, “Can Quantum Mechanical Description 
Of Physical Reality Be Considered Complete?”, 
reflete o propósito do artigo, ou seja, discutir 
possíveis questões relacionadas com a com-
pletitude, conforme conceituada acima, da 
teoria defendida pelo grupo de Copenhague. 
Sua linha de raciocínio convergiu para um 
aparente paradoxo, que ocupou e ainda 
ocupa, boa parte do tempo das reflexões dos 
físicos e filósofos dedicados à questão. 

Não serão considerados os detalhes 
matemáticos utilizados ao longo do EPR, 
limitando-se a presente exposição a realizar 
uma breve análise qualitativa dos aspectos 
mais importantes, tarefa cujo sucesso pode 
não ser tão satisfatório como gostaria o seu 
autor, face ao caráter abstrato do tema.  

Além de afirmar a disposição de analisar 
a completitude da teoria, os autores expõem, 
logo nas fases iniciais do texto, um critério de 
realidade a fim de orientar o leitor a respeito 
da “realidade física” citada no próprio título e 
caracterizar o conteúdo “do que se está falan-
do”. Antes de mais nada, deve ser observado 
que não se trata de caracterizar a “realidade”, 
no seu sentido absoluto, impossível de ser 
configurada, mas a “realidade física”, conjun-
to de atributos inerentes aos sistemas físicos, 
capazes de serem codificados por meio de 
esquemas teóricos. Assim, para fins de ponto 
de partida, foi definido o seguinte critério de 
realidade física: “Se, sem perturbar de qual-
quer modo um sistema, se puder predizer 
com certeza (i.e. com probabilidade igual 
à unidade) o valor de uma grandeza física, 
então existe um elemento de realidade física 
correspondente a esta grandeza” (tradução 
do autor do presente trabalho). Após admitir 
que o critério não deve ser considerado geral 
(i.e., pode haver outros), argumentam os 
autores ser ele suficiente para os propósitos 
estabelecidos na argumentação. 

Objetivando posicionar quem se dis-
põe a lê-lo, o texto passa a apresentar os  

fundamentos teóricos da interpretação 
probabilística de Copenhague, com ênfase 
no conceito básico de “estado” do sistema, 
representado pela função de onda , e 
as implicações contidas no Princípio da 
Incerteza, fundamental para entender o fato 
físico previsto no formalismo, o de que há 
grandezas, as “conjugadas”, como a posição 
e a quantidade de movimento, que não pos-
suem realidades físicas simultâneas, o que 
implica, portanto, que o processo de medida 
para a determinação de uma delas resulta na 
destruição da informação sobre a outra.

Visando a ilustrar o ponto de vista em 
relação à completitude, dentro do critério 
de realidade física estabelecido, os autores 
imaginaram um experimento de pensa-
mento (“gedanken”, em alemão – ideali-
zado independentemente da possibilidade 
de poder ser executado concretamente, 
mas em princípio,  útil para a compreensão 
de conceitos básicos) que consiste em su-
por que dois sistemas físicos 1 e 2 – duas 
partículas idênticas, por exemplo,  de 
“tamanho”significativo em relação ao valor 
da constante de Planck, h, de modo que os 
efeitos quânticos possam ser observados 
– interagem numa região de interação e, 
após um determinado instante, se afastam 
em direções opostas e deixam de intera-
gir, tudo ocorrendo, por hipótese,  numa 
configuração unidimensional. 

Antes da realização da medida da quan-
tidade de movimento da partícula 1, por 
exemplo, só é possível, como prevê o 
citado formalismo, a determinação da pro-
babilidade de obtenção de um dos muitos 
valores da grandeza. Com a realização 
da medida, porém, ocorre um processo 
denominado colapso da função de onda, 
que fornece com exatidão o valor daquela 
grandeza – um dos seus autovalores – o 
que permitiria predizer o valor da mesma 
grandeza na partícula 2, sem perturbá-la, 
caracterizando um elemento de realidade 
física, segundo o critério adotado. Os 
detalhes ligados aos conceitos de colapso 
da função de onda e de autovalores serão 
aqui omitidos. 

Sabe-se porém, pelo Princípio da Incer-
teza, que a medida exata da quantidade de 
movimento destrói a informação simultânea 
a respeito da sua posição. Por outro lado, 
após a análise mediante o formalismo de 
Copenhague, do sistema composto pelas 
duas partículas separadas, conclui-se que a 
segunda, não observada, também obedece 
ao Princípio da Incerteza, embora esteja 
desvinculada da primeira observada. O 
paradoxo introduzido pelo EPR pode ser 
resumido então pelo fato de que a partícula 
2, embora carregue elementos de realidade 
física já supostamente possuídos quando se 
dá a separação, na verdade, exibe resultados 

física adotado no EPR pressupõe uma sepa-
rabilidade dos sistemas no sentido de que, 
deixando de interagir, não há possibilidade 
de que a observação feita numa das partícu-
las influencie instantaneamente o estado da 
outra, fato sugerido pelo formalismo. 

O EPR foi publicado na Physical Re-
view em maio de 1935 e causou grande 
alvoroço nas hostes de Copenhague. Bohr 
e sua equipe, trabalhando em questões 
completamente alheias a debates sobre 
interpretação, pararam tudo que estavam 
fazendo para elaborar uma resposta que 
esmiuçasse o paradoxo e defendesse a 
visão probabilística e os cânones da com-
plementaridade, sua doutrina abrangente.

A medida de urgência pode ser avalia-
da pelo curto tempo transcorrido, para os 
padrões da época, sem a rapidez do fluxo 
de informação de hoje, entre a publicação 
do EPR e a redação e a publicação da 
réplica confeccionada por Bohr. A edição 
de outubro de 1935 da mesma Physical 
Review liberou um trabalho assinado por 
Bohr, exibindo o mesmo título do EPR – 
“Can Quantum Mechanical Description of 
Physical Reality be Considered Complete? 
”– (11) porém bem menos sintético, no qual 
o autor tenta se desvencilhar do paradoxo, 
focalizando a principal crítica no critério 
de realidade estabelecido no EPR.

obrigariam a uma revisão das bases funda-
mentais, já razoavelmente consagradas pela 
comunidade da Física teórica, dos princípios 
básicos estabelecidos por Bohr e seus segui-
dores, em que pese o sucesso experimental 
decorrente e as aplicações tecnológicas que 
começavam a surgir, fatos nunca negados 
por Einstein. Caso, porém, tais princípios se 
mostrassem corretos, seria necessário aceitar 
o fato bizarro de que, em Mecânica Quântica, 
a perturbação, via Princípio da Incerteza, oca-
sionada pela observação de grandezas conju-
gadas (posição e quantidade de movimento) 
num dos sistemas (partícula 1) seria transmi-
tida instantaneamente a outro (partícula 2), 
com o qual não mais interage, qualquer que 
seja a distância entre eles, mesmo galáctica, 
uma espécie de ação fantasmagórica (spooky 
action). Tal situação contrariaria os cânones 
da teoria da relatividade, a essa altura aceita 
pela quase totalidade dos físicos, segundo os 
quais é impossível a transmissão de sinais 
com velocidade superior à da luz. Como 
consequência, seria lícito especular sobre o 
fato de que no mundo microscópico – onde 
os agentes são comparáveis ao valor da 
constante de Planck h –, dois sistemas cor-
relacionados, quando afastados, formariam 
um todo indissolúvel, uma espécie de não 
localidade, um entrelaçamento (“entangle-
ment”, em inglês), imagem que despertou 
várias considerações filosóficas estranhas à 

Tal documento constituiu o embrião do Pro-
jeto Manhattan. Residiu nas imediações do 
Instituto até seu falecimento, em 1955. (7)

Quanto à Mecânica Quântica, ele, um 
dos mais celebrados gênios científicos do 
século XX, pioneiro da nova Física, a que 
se contrapôs aos cânones supostamente 
inabaláveis da doutrina clássica, criador, lá 
nos idos de 1905, da Teoria da Relatividade 
e das ideias que deram origem à moderna 
formulação de Copenhague, com a qual ago-
ra batia de frente, não desistiu e, já instalado 
em Princeton resolveu voltar ao ataque.

 epr
Dessa vez, porém, em vez de tentar 

investigar, como fez em 1930, possíveis 
inconsistências lógicas no formalismo repre-
sentativo da interpretação de Copenhague, 
tentou nele descobrir fissuras de completitu-
de, sendo este último conceito configurado 
pela propriedade de que cada elemento da 

A figura 1 representa o processo de modo 
esquemático. 

As partículas estão correlacionadas, no 
sentido de que uma medida (a quantidade 
de movimento, por exemplo) realizada 
numa delas permite deduzir o valor da 
mesma grandeza na outra, sem perturbá-
la. Aplica-se o formalismo de Copenhague 
ao sistema combinado composto das duas 
partículas quando elas deixam de interagir. 

que, de acordo com a teoria, são “forçados” 
pela medida realizada na partícula 1, embora 
não mais exista qualquer interação mútua 
entre as duas. Vê-se então que é lícita a 
argumentação de que o formalismo teórico 
defendido pelo grupo de Copenhague não 
é completo, uma vez que não possui con-
trapartida em seu corpo a um elemento de 
realidade física carregado pela partícula 2. 
É bom lembrar que o critério de realidade 

desdobramentos e conclusões
Aparentemente, Einstein e seus segui-

dores, adeptos de uma realidade objetiva 
independente dos procedimentos de ob-
servação, haviam empatado a partida con-
tra o time de Copenhague, probabilístico, 
consubstanciado no Princípio da Incerteza 
e na influência da observação para descre-
ver o estado de um sistema físico.  

As inferências do EPR, caso confirmadas, 

Ciência, que acreditavam ser o mundo Físico 
holístico. Ou ainda, que a falta de completi-
tude sugerida pelo EPR, refletiria um estágio 
provisório da teoria no qual não caberia 
ainda o determinismo, sendo possível en-
tão, após o devido refinamento, restaurá-lo, 
mediante o aparecimento de variáveis não 
presentes no atual estágio, denominadas, 
desde então, de varáveis ocultas, hipótese 
até hoje não confirmada.
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Na verdade, a questão ficou em suspenso 
e só poderia ser resolvida pela verificação 
experimental, o juiz definitivo para qualquer 
disputa teórica. 

O caminho para tal começou a ser 
aberto quase trinta anos após a publicação 
do EPR e da resposta de Bohr, em 1964, 
quando o brilhante Físico irlandês John S. 
Bell (1928-1990) (12), partiu do fato de que 
o paradoxo poderia ser explicado por uma 
teoria determinista, local, ou seja, onde 
as observações realizadas num sistema 
independem do que acontece a outro dele 
separado, com o qual deixa de interagir após 
um determinado momento, admitindo, para 
isso a complementação com as mencionadas 
variáveis ocultas. Redigiu então um célebre 
trabalho (13), considerado por alguns físicos 
tão importante para o progresso da ciência 
quanto, por exemplo, as Leis de Newton, 
no qual formulou um critério matemático 
quantitativo, inconsistente com a Mecânica 
Quântica tal como era desenvolvida até o 
momento, sob a forma de uma desigualdade 
que, se violada em experimentos, mostraria 
a impossibilidade de admitir a localidade, 
tornando obrigatória a aceitação dos argu-
mentos da Escola de Copenhague, incorpo-
rando o fato de que o mundo microscópico 
possui realmente elementos fantasmagóri-
cos que agridem o senso comum da Física 
da escala humana. Caso contrário, Einstein 
e seus seguidores realistas estariam certos e 
os fundamentos vigentes até então, teriam 
que ser revistos.

Foram necessários quase vinte anos, 
para que, de posse do Critério de Bell, hou-
vesse condições tecnológicas que permitis-
sem uma verificação experimental real. Ela 
foi realizada em 1981, por uma equipe de 
físicos franceses, liderada por Alain Aspect 
(1947) da Université Paris-sud, Orsay. 

O grupo trabalhou com feixes de partí-
culas dotadas de spin correlacionados, pas-
síveis de possuírem somente dois valores de 
direções opostas, medidos mediante polos 
magnéticos, viajando em direções contrárias, 
usando um aparato sofisticado cujos deta-
lhes serão aqui omitidos. Seus resultados 
foram divulgados em trabalho publicado de 
1982 (14) e mostraram que as desigualdades 
de Bell eram estatisticamente violadas, con-
firmando o fato de que a Mecânica Quântica 
era não local e fantasmagórica, o que selou a 
vitória definitiva da Escola de Copenhague. 

Os dois gigantes, Einstein e Bohr, inspira-
dores de um dos maiores debates científicos 
de todos os tempos, falecidos em 1955 
e 1962, respectivamente, não viveram o 
suficiente para conhecer as desigualdades 
de Bell e muito menos as conclusões expe-
rimentais do grupo de Orsay. Qual seria a 
reação deles se ainda estivessem por aqui 
e ativos, por ocasião da divulgação desses 
desdobramentos? Uma boa especulação. n
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FÍsICa QuÂntICa

D
r. Michio Kaku – físico e futuris-
ta que explora os avanços em 
tecnologia, sustenta que a hu-
manidade está em um momento 
transcendental em sua história, 
passando da ‘‘Era dos desco-

brimentos” para a “Era do domínio”, que 
deixaremos de ser observadores passivos da 
natureza  e passaremos a ser ativos.

Estamos a um passo de uma grande 
revolução que nos dará o controle sobre o 
mundo físico: Com o domínio da matéria 
teremos tecnologias que nos darão o poder 
de transformar nosso futuro como: 

A supercondutividade – um cinto des-
se material poderia nos fazer flutuar no ar, 
voando como o Super-Homem; a inviisibili-
dade – deixará de ser milagre; nanotubos de 
carbono – faremos viagens espaciais mais 
rápidas e mais baratas, que nos darão novas 
perspectivas do Universo; Seremos capazes 
de gerar energia limpa e ilimitada; máquinas 
atômicas irão revolucionar a medicina. 

A busca cientifica para entendermos 
o átomo está “quase” completa, pois além 
de entendermos o átomo, começaremos a 
controlá-lo.

Hoje já se manipula átomos individuais.  
Cada vez que mexemos nosso corpo, mexe-
mos com trilhões deles sem nos darmos conta 
disso, mas quando conseguirmos ver essa ma-
nipulação em laboratório, será importante. 

Fazendo uma viagem de volta ao sé-
culo passado observamos que a mecânica  

quântica, além de nos proporcionar revela-
ções profundas do mundo atômico, também 
nos proporciona maravilhas da ciência mo-
derna, como a internet, os raios laser, satélites 
de comunicações, celulares, rádio, televisão, 
microondas, bomba atômica, até a estrutura 
da molécula do DNA e a biotecnologia. 

No nível atômico acontece um fenômeno 
que parece loucura: as partículas atômicas e 
as subatômicas simplesmente desaparecem 
e reaparecem em outro lugar no mesmo 
momento, e também podem estar em infi-
nitos lugares ao mesmo tempo. Isso parece 
irracional, pois no mundo real não podemos 
simplesmente desaparecer e aparecer em 
outro lugar, principalmente sem limite de 
espaço/tempo, ou seja, aparecer e reapare-
cer em outro lugar ao mesmo tempo, mas a 
mecânica quântica, uma teoria que parece 
irracional, tem uma “coisinha” a seu favor: 

ela funciona. E no século XXI ela nos aju-
dará a transformar o mundo!

Voltando aos protótipos que estão sendo 
elaborados em laboratórios: 

• Já temos trens em uso que viajam 
no ar através de magnetismo, pairando 
sobre os trilhos, percorrendo 580 km por 
hora, usando menos energia que os trens 
comuns, graças a um fenômeno quântico 
– A supercondutividade.

Os supercondutores são “milagres” da 
física quântica e exemplos notáveis de como 
estamos gradativamente nos tornando 
mestres da própria matéria. Geralmente, a 
supercondutividade é bem difícil de conse-
guir em laboratório e ainda muito cara, mas 
em 1986 foram descobertos alguns mate-
riais cerâmicos, entre eles, os cupratos (óxido 
de cobre)  com estruturas de perovskitas  
(cristalinas)  que exibiam temperaturas 
críticas próximas de 90 K (–183°C). 

Ao esfriar a cerâmica a –183°C cria-se 
um novo estado de matéria. O novo material 
perde toda a resistência elétrica e torna-
se um supercondutor que poderá induzir 
campos magnéticos potentes. Ao se colocar 
um imã diretamente acima da cerâmica 
supercondutora, com a polaridade certa, o 
imã flutua e induz um campo magnético se-
cundário no supercondutor e os dois campos 
magnéticos repelem-se, criando a ilusão de 
ausência de gravidade, e aí o imã pode girar 
sem nenhum atrito (1 e 2).

gruPo de intereSSe eM FíSica quântica

visões do Futuro

A REvoluçÃo    A REvoluçAo 
QuÂNtiCA

1 2
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núcleos de hidrogênio

energia
é liberada

núcleos de
hidrogênio
se fundem

Formam-se
novos núcleos

expele-se
um neutron

6

tivas científicas para que isso não continue. 
Os combustíveis fósseis são tão escassos (já 
escassos) e estão se extinguindo.

Uma fonte de energia que seja segura, 
limpa, eficiente e abundante! Isso pode ter um 
profundo efeito sobre a sociedade. Essa fonte 
de energia chama-se fusão nuclear. Desde os 
anos 1950, a fusão nuclear oferece o sonho 
da energia praticamente inesgotável. O objeti-
vo é recriar o processo que gera a energia do 
Sol, usando como combustível duas formas 
de hidrogênio: os isótopos deutério e trítio, 
que é um combustível barato (os isótopos), 
pelo pouco resíduo radiativo que produz e 
porque não emite gases do efeito estufa (6).

cientista tenta criar reator  
que reproduza a energia do sol

O maior desafio é como conter o plasma 
do átomo de hidrogênio que é tão quente 
que pode incinerar tudo que toca. O maior 
projeto para o desenvolvimento de uma 
fonte de energia por meio da fusão nuclear 
vai começar a ser montado. Os planos atuais 
preveem os primeiros testes da fusão nuclear 
para breve (7 e 8).

esboço do projeto deste elevador espacial 
(Fonte: reprodução/daily Yomiuri online)

imagem de 
microscopia de 

tunelamento  
da parede do 

nanotubo  
de carbono

faça um buraco no tecido com um alfinete, 
a luz contornaria esse orifício e retomaria 
seu percurso original mais adiante, já que 
ela só poderia viajar pelos fios. Assim, para 
as ondas de luz, o buraco não existe. Caso 
você insira um objeto no buraco, as ondas 
de luz contornariam também o objeto, o 
que na prática o tornaria invisível (fonte: 
Technology Review).

O princípio da invisibilidade foi demons-
trado com micro-ondas, cujas frequências 
têm poucos centímetros. Agora, os cientistas 
estão testando isso com a luz visível e a 
invisibilidade total pode ser possível em 
algumas décadas.  

Outra substância que está sendo expe-
rimentada é o nanotubo de carbono, que 
é mais forte e mais leve que o aço e que 
poderia substituir o mesmo. Os nanotubos 
são feitos de átomos individuais de carbo-
no e colocados em um cilindro oco, cuja 
superfície só tem um átomo de espessura, o 
diâmetro possui 50 átomos e o comprimento 
pode ter bilhões de átomos; essas dimensões 
extraordinárias (mais o menos como um 
fio de cabelo) dão propriedades únicas aos 
nanotubos de carbono, pois seus átomos 
ligam-se com a força dos diamantes e são 
flexíveis como fibras.

Esses cilindros de moléculas de carbono 
possuem propriedades incomuns e que são 
de altíssimo valor no campo da nanotec-
nologia, eletrônica, óptica e outros campos 
tecnológicos da ciência dos materiais. Parti-
cularmente, devido às suas extraordinárias 
propriedades de condução térmica, mecânica 
e elétrica, os nanotubos de carbono podem 
ter aplicações que possibilitem inúmeras 
melhorias nas estruturas dos materiais (4).de invisibilidade”, que consegue esconder 

eventos contínuos em um feixe de luz (3).
Recentemente, Andrew Weiner e equipe 

conseguiram criar um fantástico material em 
um laboratório na Carolina do Norte, e a 
ele deram o nome de metamatéria, ou seja, 
preparam materiais comuns como o cobre 
e o plástico e transformam em placas de 
circuitos e estes fazem com que as coisas 
se tornem invisíveis. 

como os metamateriais podem fazer 
um objeto ficar invisível? 

Para simplificar a explicação, David Smi-
th, da Universidade Duke, propõe o seguinte 
paralelo: imagine um tecido formado de 
fios. No tecido, a luz só pode viajar pelos 
fios (ou seja, não poderia percorrer os es-
paços e cavidades entre os fios). Caso você 

circuito com fibra ótica ajudou cientistas a testarem nova técnica

Os cientistas querem aumentar a tem-
peratura para não ter que gelar a cerâmica, 
pois isso irá viabilizar estradas feitas de 
supercondutores em temperatura ambiente, 
onde os carros flutuarão acima da estrada, 
sem tocá-la e sem precisar de combustível. 
Um cinto desse material poderia nos fazer 
flutuar no ar, voando como o Super-Homem, 
flutuando somente através do magnetismo 
que anulará a força da gravidade.

Vamos mudar o transporte ao dominar 
a matéria, e no futuro iremos criar materiais 
com novas propriedades que não existem 
na natureza.

A invisibilidade, por exemplo, é algo 
que existia apenas em mitos e lendas, até 
pouco tempo atrás não havia esta matéria 
na natureza, porém, cientistas americanos 
conseguiram criar uma espécie de “manto 

aqui serão montados os ímanes em forma de anel, 
capazes de conter a energia sem que o plasma toque nas paredes metálicas do reator (imagem: iter)

No futuro poderemos usar nanotubos de 
carbono para fazer carros que não amassem, 
prédios que não caiam, aviões levíssimos e 
alguns cientistas acreditam até que podere-
mos construir estradas no espaço.

que tal visitar o espaço  
“a bordo de um elevador”? 

Os japoneses da Obayashi Corp anun-
ciaram que pretendem construir até 2050 
tal elevador (5). 

O elevador teria a capacidade de levar 
30 passageiros em cada viagem até uma 
espécie de estação localizada cerca de 36 
mil quilômetros da Terra. Os carros viaja-
riam até lá em uma velocidade média de 
200 quilômetros por hora, o que tornaria 
a viagem um tanto longa: mais de uma 
semana em um elevador.

A construção da estrutura utilizaria 
materiais como nanotubos de carbono, que 
são 20 vezes mais fortes que o aço e seria 
a matéria-prima dos cabos responsáveis por 
conduzir o elevador na comprida jornada.

Com isso poderemos recolher energia 
solar ou mineral no espaço e isso fará com 
que tenhamos também uma visão diferente 
do nosso planeta. 

há uma questão crucial que teremos 
que dominar – a energia

Tudo que há de bom na civilização 
moderna: água limpa, medicina, maior 
expectativa de vida, requer energia, então, 
a conservação de energia é necessária, mas 
a estamos gerando de modo perigoso até o 
momento, por isso, temos que ter perspec-
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humano, entregando medicamentos, por 
exemplo, e, assim, eliminando ou retardando 
doenças da velhice, ou mexendo no código 
genético dos nossos cromossomos (11).

A nanotecnologia não está sendo de-
senvolvida apenas para a nossa saúde e 
longevidade, mas pode nos dar a capacidade 
de desmontar as moléculas em átomos se-
parados e remontá-las em novas estruturas, 
podendo com isso fazer o que quisermos: 
computadores, telefones celulares, até itens 
que irão suprir nossas necessidades básicas 
como alimentos, roupas, remédios etc...

Concluindo, a intensa relação entre as 
revoluções quânticas, da computação e 
da biotecnologia, nos dará um poder sem 
precedentes no século XXI: O poder de 
criar uma civilização planetária com base 
no progresso e em conhecimentos cientí-
ficos extraordinários, isso nos dará (o que 
nos dará) a possibilidade de ajudarmos uns 
aos outros ou provocar um caos e anarquia 
sem paralelos na Terra). A escolha é nossa e a 
hora para discutir essas questões é agora, isso 
porque a geração presente tem o futuro na (da) 
Terra em suas mãos. n

Se tivermos energia limpa, segura, barata 
e ilimitada, poderemos controlar o clima 
global, substituir os combustíveis fósseis e 
o petróleo, alimentar uma população em 
expansão, suprindo as necessidades de um 
mundo em crescimento. 

folha artificial (9)

O professor Richard Cogdell, está ado-
tando uma abordagem baseada na biologia 
sintética na tentativa de criar folhas artifi-
ciais. As plantas capturam a energia solar, 
concentram-na e a utilizam para quebrar a 
água em hidrogênio e oxigênio. O oxigênio 
é liberado e o hidrogênio é usado para fazer 
o alimento das plantas, essencialmente seu 

As partículas foram misturadas a uma 
base de álcool-água, resultando em uma 
pasta. Em seguida, foram aplicadas sobre 
uma superfície condutora e expostas à luz 
solar, gerando assim energia. 

A revolução quântica nos dará uma 
gama de fontes sustentáveis e renováveis 
de energia e nos dará também uma nova 
tecnologia, cujo impacto pode ser ainda 
maior: A nanotecnologia, que nos permi-
tirá moldar o mundo, construindo átomos 
um a um, controlando os fundamentos da 
matéria e da energia, a partir daí não esta-
remos mais estudando a natureza (com a)  
ou (como) ciência e sim criando a natureza 
e novas realidades.

os pesquisadores 
esperam usar uma 
reação química 
similar à fotossín-
tese, mas em um 
sistema artificial. 
[imagem: beyer et 
al./nanoletters]

imaginem 
uma máquina 

que esteja na escala 
de um nanômetro 
e que seja feita 

de algumas centenas 
de milhares de 

átomos individuais. 
será ficção científica?

combustível. A idéia é captar esta energia da 
planta, colocando-a em substrato e usar a 
energia para criar energia elétrica solar, para 
acender lâmpadas ou ligar máquinas.

Pesquisadores da Universidade de Notre 
Dame, nos Estados Unidos, desenvolveram 
uma tinta para paredes capaz de captar ener-
gia solar. Dessa forma, seria possível trans-
formar qualquer residência em um grande 
painel de energia solar.

Sabe-se que muitas casas e prédios co-
merciais já estão adotando essas alternativas 
tecnologicamente sustentáveis economizan-
do energia elétrica.  No entanto, mesmo que 
os painéis solares tenham atraído adeptos, 
eles ainda são uma alternativa cara.

Com a tinta, pretende-se atingir eficiên-
cia semelhante a dos painéis, mas com custo 
baixo e em grande quantidade.

Os pesquisadores iniciaram o projeto 
com o objetivo de desenvolver nanopartí-
culas de dioxido de titânio, revestidas com 
sulfeto de cádmio.

nanomáquinas
Elas são como as máquinas que utilizamos 

em nosso cotidiano. Têm eixos, rolamentos, 
engrenagens e rodas, respondem a comandos 
e são alimentadas por energia. A diferença é 
que suas dimensões são da ordem do bilio-
nésimo de metro (nanômetro) (10). 

Como fazer uma serra, uma alavanca, 
uma roda formada por poucos milhares de 
átomos? A Mãe Natureza já faz isso: ela pega 
matérias-primas e a partir delas cria vida. A 
nanotecnologia tem como objetivo imitar a 
mãe Natureza, criando nanomáquinas do 
tamanho de células e projetá-las para realizar 
tarefas complexas. Esses aparelhos minús-
culos poderiam transformar lixos tóxicos 
em matéria inofensiva ou viajar pelos vasos 
sanguíneos para consertar nossas células. 

O primeiro passo para construir nanomá-
quinas é usar sistemas vivos no nível molecular 
e programá-los para fazer o que quisermos.

a revolução da nanotecnologia
Equipes estão trabalhando para desen-

volver microrobôs (metálicos ou orgânicos) 
capazes de analisar e reparar o nosso corpo 
por dentro. Melhor ainda, será possível, em 
médio prazo, substituir as partes defeituosas 
do nosso corpo, tais como a retina. As nano-
tecnologias atuam em nível molecular, o que 
permite a intervenção focada, sobre o corpo 

os carros flutuarão 
acima da estrada, sem tocá-la e 
sem precisar de combustível. 

um cinto desse material 
poderia nos fazer flutuar no ar,
voando como o super-homem
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deFesa • admInIstração

gerenciAmento de grAndes proJetos nAvAis: 

A tEoRiA  
DA CuNHA

Marcílio boaviSta da cunha*

i nstituições acumulam, ao longo de 
seus anos de atuação, conhecimentos  
e experiências. Alguns desses  
conhecimentos são simples,  

empíricos, sem bases científicas mas, 
muitas vezes, demonstram  
criatividade e utilidade.  
Quando rareiam as oportunidades  
de utilização desses conhecimentos  
há sempre o risco de serem  
esquecidos. Quando se tornam  
novamente necessários eles  
têm de ser redescobertos  
ou recriados.
Um conjunto de  
conhecimentos com as  
características de  
simplicidade e eficácia,  
e também com o risco  
de cair em esquecimento,  
é aquele que, na Marinha  

Figura 1 
Gráfico 
“indivíduos x 
competências” 
numa 
coletividade 
típica

Figura 2 
acréscimo de 
competência 
e elevação do 
nível Médio

1. A “teoria” parte do princípio que uma 
coletividade organizada, uniformizada, 
tende a manter seus membros num nível 
de competência próximo do valor médio. 
A competência (ou o desempenho) dos 
indivíduos é muito semelhante, com pe-
quenas diferenças individuais. A Figura 1 
tenta representar essa situação, colocando 
os indivíduos no eixo das abscissas e suas 
competências (ou desempenhos) no eixo 
das ordenadas. 

Coletividades que têm seus membros 
formados de maneira padronizada, sub-
metidos ao mesmo conjunto de regras, 
podem ser representadas pelo gráfico 
mostrado acima. No Brasil, os que seguem 
carreiras de Estado obedecem a esse mo-
delo: militares, diplomatas, policiais, fis-
cais e outros. Para os oficiais de Marinha, 
formados na Escola Naval (agora, também, 
no CIAW) e sujeitos ao Estatuto dos Milita-
res, ao Plano de Carreira, ao Regulamento 
Disciplinar e a várias outras regras, a 
Figura 1 encaixa como uma luva...

2. Imagine-se que, em um determinado 
momento, certos indivíduos se destacam da 
maioria, gerando um acréscimo localizado de 
competência. Isto ocorre, em geral, quando 

da década de 1970, foi  
batizado de “Teoria da Cunha”.  
Este artigo pretende, ao relembrar  
suas bases, evitar que essa  
utilíssima “teoria” seja perdida  
por esquecimento.

alguns indivíduos especiais, por esforço 
próprio ou graças a investimentos da admi-
nistração em cursos ou estágios, alcançam 
um nível destacado de competência e são 

apoiados por outros indivíduos que, por 
razões pessoais ou profissionais, sustentam 
o grupo pioneiro. A formação desses grupos 
é bem comum, e, acredito, todos já presen-
ciamos esse fato.

A Figura 2 mostra o efeito causado por 
tal grupo de indivíduos. Pode-se observar o 
benefício trazido à comunidade com o au-
mento do seu nível médio de competência. 
Na Marinha, esse efeito pode ocorrer tanto 
na área operacional quanto na técnica, na 
gerencial, na de saúde e em outras áreas. Sua 
dimensão depende de uma série de fatores, 
como a presença de lideranças bem prepa-
radas, o bom planejamento, a curiosidade, a 
motivação, o apoio de autoridades etc. 
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Figura 3 
reações 
negativas  
e ações 
prejudiciais

Apesar dos benefícios tra-
zidos pelos indivíduos que se 
tornaram mais competentes, os 
demais membros da coletivida-
de costumam reagir de maneira 
negativa (algumas vezes, an-
gustiados por não encontrarem 
oportunidade de participação). 
Reclamam dos custos para man-
ter tal grupo, consideram que 
os custos não compensam os 
benefícios, alegam que a quebra 
de uniformidade aumenta o nível 
de insegurança da coletividade, e 
tendem a agir para dispersá-los 
e reduzi-los a níveis insignifican-
tes, como mostrado na Figura 3. 
Trata-se de uma clássica reação 
“homeostática” no campo social mas, por 
prudência, deixemos sua explicação formal 
por conta de sociólogos e psicólogos. 

Com esses argumentos, os indivíduos 

e a coibir “privilégios” (tratamentos diferen-
ciados necessários, por exemplo, para alojar, 
alimentar e transportar indivíduos em locais 
de difícil acesso ou permanência). Acredito 

*Vice-Almirante (Ref-EN).

Figura 4 
Montagem  
da “cunha”  
e ações 
positivas

Figura 5 
abertura  
da “cunha”

Figura 6 
continuação 
do Processo de  
alargamento 
da “cunha”

A Figura 5 dá ideia dessa evolução, mostran-
do também o aumento progressivo do nível 
médio de competência da coletividade. 

Se no meio do processo houvesse mu-
dança política que implicasse em perda de 
prestígio do grupo original, haveria o risco de 
retrocesso, de desmembramento do grupo e 
de retorno à situação inicial de baixa compe-
tência. Felizmente isso não ocorreu na histó-
ria das fragatas e os avanços operacionais e 
tecnológicos foram pacífica e integralmente 
absorvidos pela Marinha.

A Figura 6 mostra mais uma etapa do alar-
gamento da “cunha”, do aumento progressivo 
do número de indivíduos comprometidos e da 
elevação do nível médio de competência da 
coletividade. Não é difícil imaginar o resultado 
final do processo, que conduz a coletividade a 
uma nova uniformidade, só que, desta vez, num 

nível de competência bem superior ao inicial. 
5. Outro sucesso creditado à “Teoria da 

Cunha” é o da implantação da Sistemática do 
Plano Diretor da Marinha.

Até o início da década de 1960 não havia 
vinculação entre planejamento e orçamento. 
As despesas previstas no orçamento e os 

propósitos e metas das instituições não 
guardavam qualquer relacionamento. A 
necessidade de evolução na área gerencial 
motivou a criação, em 1963, do Plano Diretor 

da Marinha, instrumento considerado ideal 
para planejamento, execução e controle das 
atividades da MB.

Restava agora, fazer com que todos os indi-
víduos e organizações da Marinha evoluíssem 
e passassem a adotar esse novo instrumento, 
capaz de otimizar a aplicação dos recursos 

orçamentários alocados. Isso só foi possível 
com a execução de um plano de longo prazo, 
gradativo, de caráter universal, que culminou 
com a “educação” de toda a coletividade naval 
e a elevação de seu nível de competência 
gerencial, como previsto na “teoria”.

6. Como antecipado, a “Teoria da Cunha” 
é uma ideia simples, empírica, porém provou 
ser de grande utilidade quando necessária. 
Esse conhecimento, no entanto, nem sempre 
é aplicado ou bem entendido.

Depois das fragatas, já presenciamos 
casos onde grupos alcançaram expressivos 
resultados tecnológicos mas, ao trabalharem 

apenas no próprio fortalecimento e na va-
lorização dos indivíduos já envolvidos, sem 
tentar envolver e beneficiar o restante da 
Marinha, desperdiçaram excelentes oportu-
nidades. Muitas vezes, é forçoso reconhecer, 
esses grupos assim procederam por estarem 
pressionados por um alto grau de sigilo 
imposto a suas atividades.

No momento, a Marinha é responsável 
pelo gerenciamento de projetos de grande en-
vergadura e de enorme importância estratégica 
para o País, como os contidos no Programa 
de Desenvolvimento de Submarinos, no de-
senvolvimento do Sistema de Gerenciamento 
da Amazônia Azul e dos mísseis antinavio, no 
reprojeto da Corveta Barroso e na construção 
de novas unidades navais e aeronavais.

A “Teoria da Cunha”, em sua simplicida-
de, pode ser útil ao gerenciamento desses 
grandes projetos. Certamente a aceitação 
desse conceito acrescentará uma visão rea-
lista sobre suas consequências, monitorando 
eventuais focos de rejeição que podem 
comprometer seus resultados n

mísseis e de armas modernas recomendava 
uma revolução positiva.

Não bastaria, na ocasião, preparar bem 
vários indivíduos ou formar boas equipes. 
Como acabamos de mostrar, se apenas 
isso fosse feito e nada mais, o grupo mais 
competente seria naturalmente absorvido 
pela coletividade que, teimosamente, perma-
neceria no nível inicial. Era preciso elaborar 
um plano diferente, especial, abrangente e de 
longa duração para reverter essa tendência.  
Esse plano existiu, recebeu o nome de “Plano 
Constelação” e seguiu, de certa forma, a 
teoria aqui exposta. Os resultados, compro-
vadamente, atingiram as expectativas.

A solução encontrada consistiu na 
montagem de uma “cunha” que passou 
a receber total apoio, durante um longo 
período de tempo (superior a dez anos), 
com ações positivas e forças superiores às 
do processo natural. A Figura 4 mostra a 
montagem da “cunha”.

Os indivíduos e os líderes do grupo origi-
nal, especialmente as guarnições dos novos 
navios, foram selecionados cuidadosamente 
e passaram a ser valorizados. O apoio da alta 
administração naval foi explícito e constante; 
os recursos necessários, providos no tempo 
certo; os envolvidos, dispensados de cum-
prir compromissos irrelevantes, puderam se 
concentrar em atingir os objetivos; e novos 
participantes passaram a ser recrutados, 
preparados e integrados ao grupo.

4. Com o passar do tempo, mantidas 
as ações positivas, os investimentos reali-
zados foram se acumulando, fazendo com 
que o grupo original se desenvolvesse e 
se multiplicasse, atraindo novos indivíduos 
e alargando progressivamente a “cunha”.  

base de submarinos de itaguaí, rj

que não se tornaram mais competentes 
convencem as autoridades a tomar medidas 
para eliminar diferenças e promover a volta 
à uniformidade. As medidas tomadas contra 
os indivíduos competentes envolvem a movi-
mentação para “fora de sede”, a identificação 
e dispersão de seus líderes, a designação 
para a assunção de responsabilidades distin-
tas da área de competência (como Ajudante 
de Ordens e Encarregado da Garagem) e, em 
certos casos críticos, a revelação ou o plantio 
de histórias para desprestigiar, ridicularizar 
ou difamar os indivíduos em questão.

Contra o grupo, as autoridades passam 
a mostrar desconfiança ou desinteresse, a 
demorar na definição de propósitos e obje-
tivos, a promover corte de verbas, a desviar 
recursos para outras atividades, a atribuir 
encargos e responsabilidades irrelevantes, 

que todos já vivenciamos situações parecidas 
ao longo de nossas carreiras na Marinha.

3. Suponhamos agora uma situação 
diferente. Que a alta administração naval 
considere que esse acréscimo localizado de 
competência seja de importância fundamen-
tal para a instituição (por exemplo, em áreas 
como propulsão nuclear e acústica subma-
rina). E que toda a coletividade deveria ser 
envolvida nesse esforço para alcançar outro 
nível, maior, de competência.

Essa situação aconteceu na década de 
1970, com a chegada ao Brasil das primei-
ras fragatas da classe Niterói. A adoção de 
sistemas digitais de processamento de dados 
táticos e direção de tiro, de propulsão combi-
nada de motores diesel e turbinas a gás, de 
novo sonar, de radares mais sofisticados, de 
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eConomIa

CoNsENsos

o 
Consenso de Washington foi 
muito popular nos anos 90 e 
suas recomendações foram se-
guidas por praticamente todas 
as grandes economias latino-
americanas, inclusive o Brasil. Ele 

também moldou durante muito tempo as dis-
cussões sobre política econômica na América 
Latina e, em particular, no Brasil – antes de 
cair em relativo esquecimento. Na verdade, na 
visão dos países latino-americanos, ele estava 
muito longe de ser um consenso, sendo, ao 
contrário, objeto de acaloradas discussões 
que incluíam críticas que responsabilizavam 
seu caráter puramente neoliberal, por grande 
parte das mazelas enfrentadas pelos países 
emergentes entre meados da década de 90 
e alguns anos subsequentes.

Antes de caracterizar o Consenso de 
Washington, cabe explicar o motivo pelo 
qual ressuscitar uma discussão de quase 
20 anos atrás: a razão é que a aplicação 
ou não de suas recomendações foi decisiva 
para moldar os impactos da crise e o desem-
penho econômico posterior nas economias 

a competição entre empresas e, com isso, 
promover a melhoria da qualidade e a redu-
ção dos preços de bens e serviços. Entre os 
mecanismos de regulamentação econômica 
mais importantes estão os controles sobre a 
criação de empresas e a realização de novos 
investimentos, as restrições ao ingresso de 
investimento estrangeiro e às remessas de 
lucros ao exterior, controle de preços, etc.

Direitos de propriedade – A principal 
justificativa para que se respeitem os direi-
tos de propriedade seria a segurança dos 
investimentos e do exercício das atividades 
empresariais – o que traria grandes ganhos 
em termos de crescimento econômico.

A primeira e mais simples observação, 
após a leitura dos pontos cobertos pelo 
Consenso de Washington, é a de que ele não 
agride o bom senso. Recomendações como 
controle de receitas e despesas, avaliação 
criteriosa da aplicação do dinheiro público, 
preocupação com a indústria nacional, sem 
deixá-la se acomodar e respeito aos direitos 
de propriedade, não deveriam ser consi-
deradas como responsáveis por qualquer 
dificuldade econômica. 

A leitura do texto do Consenso de Wa-
shington deixa claro que houve também uma 
extrapolação dos limites da discussão nele 
apresentada, que se preocupava apenas com 
condições macro e microeconômicas gerais, 
necessárias, porém não suficientes, para criar 
um pano de fundo equilibrado. Sobre esse 
pano de fundo é que seriam, de acordo com 
as especificidades de cada país, encaminha-
das as questões sociais. Uma crítica de Paulo 
Nogueira Batista ajuda a ilustrar:

“O Consenso de Washington não tra-
tou tampouco de questões sociais como 
educação, saúde, distribuição da renda, 
eliminação da pobreza. Não porque as veja 
como questões a serem objeto de ação numa 
segunda etapa. As reformas sociais, tal qual 
as políticas, seriam vistas como decorrência 
natural da liberalização econômica. Isto é, 
deveriam emergir exclusivamente do livre 
jogo das forças da oferta e da procura num 
mercado inteiramente auto regulável, sem 
qualquer rigidez, tanto no que se refere a 
bens quanto ao trabalho. Um mercado, 
enfim, cuja plena instituição constituiria o 
objetivo único das reformas.”

A passagem acima, à luz do texto do 
Consenso de Washington, parece uma 
leitura extremamente politizada e que ex-
trapola os limites de uma discussão sobre 
“condições necessárias”.

O desempenho das economias latino americanas, após a crise  
internacional iniciada em 2009, teve dois momentos importantes.  
O primeiro deles foi a resposta imediata aos efeitos globais da 
queda sem precedentes dos mercados financeiros dos países no 
epicentro da crise – os países desenvolvidos – e o segundo refletiu  
as leituras particulares de cada governo acerca das causas da crise e,  
consequentemente, qual seria o papel do Estado na promoção do 
desenvolvimento econômico dali em diante. Este artigo vai explorar 
um pouco ambos os momentos, e como importantes Consensos 
influíram no desempenho econômico da América Latina.
Os Consensos objeto deste artigo são dois: aquele denominado de 
Consenso de Washington e o designado por Consenso de Buenos 
Aires. A maior parte do artigo se dedica ao primeiro deles.  
O segundo será abordado na parte final. 

emergentes. Outro incentivo para falar sobre 
os Consensos, foi a menção a eles feita pelo 
influente economista Kenneth Rogoff, em 
artigo recente sobre o desempenho futuro 
dos mercados emergentes. (1) Nas palavras 
do professor da universidade de Harvard e 
ex economista-chefe do FMI: 

“Remember how the Argentines were 
able to thumb their noses at the pro-market 
“Washington Consensus” in favor of an inter-
ventionist “Buenos Aires consensus”?

Postas as observações acima, Consenso 
de Washington foi um termo usado em um 
artigo, de 1990, do economista americano 
John Williamson (2) – à época, e ainda hoje, 
um respeitado economista do Instituto para 
a Economia Internacional (3) – um influente 
Think Tank, com sede em Washington. O 
artigo buscava resumir o que “Washington” 
acreditava ser um elenco básico de boas prá-
ticas econômicas – algo como um conjunto 
de condições (instrumentos) necessárias, 
porém não suficientes, para um bom desem-
penho econômico. A Washington à qual se 
referia Williamson, abarcava tanto influentes 

círculos políticos no Congresso americano, 
quanto organismos multilaterais com sede 
em Washington, como FMI e Banco Mundial 
(BIRD), que exerciam grande influência nas 
políticas econômicas da América Latina.

O Consenso de Washington é um con-
junto de 10 elementos que inclui: I) política 
fiscal; II) prioridades do gasto público; III) 
reforma tributária; IV) política de taxas de 
juros; V) política cambial; VI) política comer-
cial; VII) investimento estrangeiro direto; 
VIII) privatização; IX) desregulamentação de 
mercados; e X) direitos de propriedade. Os 
objetivos desse conjunto de instrumentos 
eram, basicamente, alcançar um baixo nível 
de endividamento, baixa inflação, taxas de 
juros moderadas e economia eficiente para 
que fossem criadas as condições para um 
elevado crescimento econômico.

A seguir, cada um dos 10 tópicos é des-
crito de maneira muito breve.

Política fiscal – Países devem sempre bus-
car disciplina fiscal, entendido como algum 
tipo de adequação dos gastos às receitas. O 
ponto central é que, apesar de diferenças 
significativas na interpretação do que venha a 
ser disciplina fiscal, existem fortes evidências 
empíricas de que déficits fiscais grandes e 
continuados são uma fonte primária de dese-
quilíbrios macroeconômicos – e.g. na forma 
de inflação elevada ou de altas taxas de juros 

suficiente para contribuir para o crescimento 
econômico através do incentivo aos setores 
exportadores.

Política Comercial – O princípio básico é a 
abertura. Abrir o país às importações, através 
da redução das barreiras comerciais, e aos 
fluxos financeiros internacionais. Sobre este 
tópico o Consenso faz duas importantes quali-
ficações: I) é lícita a proteção a indústrias que 
estão em estágios iniciais de desenvolvimento 
(indústrias nascentes) – desde que por um 
tempo determinado, para evitar incentivos à 
acomodação; e II) países com elevados níveis 
de proteção não podem ter suas barreiras 
retiradas de uma hora para outra, para evitar 
a desorganização produtiva e financeira – ou 
seja, o cronograma de abertura deve respeitar 
as especificidades de cada país. 

Investimento Estrangeiro Direto (IED) – 
Diferentemente das recomendações acerca 
dos fluxos puramente financeiros, uma ati-
tude restritiva limitando a entrada de IED é 
considerada ideológica – uma vez que esse 
investimento, por ser destinado basicamente 
à produção, pode trazer o capital necessário, 
habilidades e know-how para a produção de 
bens para o mercado doméstico ou contri-
buindo com novas exportações.

Privatização – A justificativa para esta 
recomendação é a de que o governo se 
concentre nas atividades que ele está mais 
apto – o que não incluiria a produção nem 
de bens, nem de serviços (4). Isso parte da 
observação prática do desempenho de em-
presas públicas e empresas privadas atuando 
no mesmo tipo de mercado. Essa observação 
sugere que setor privado teria os incentivos 
para ser gerencialmente mais eficiente.

Desregulamentação – A principal virtu-
de da desregulamentação seria fomentar 

–, e devem, portanto, ser evitados.
Prioridades do gasto público – A adver-

tência é que, como os recursos à disposi-
ção da sociedade são escassos, um gasto 
público com determinado objetivo sempre 
se dá em detrimento de outra alocação 
possível – que pode ser investimentos em 
saúde, educação ou infraestrutura. Assim, a 
principal mensagem seria: avaliação custo-
benefício, para que a alocação dos gastos 
tenha a maior aderência possível às reais 
prioridades da sociedade.

Reforma tributária – O importante 
aqui é que os países devem sempre buscar 
racionalizar seus sistemas tributários, tendo 
como norte alargar a base de tributação e 
moderar as alíquotas.

Política de taxas de juros – O Consenso 
apresenta dois princípios gerais: I) as taxas de 
juros deveriam ser determinadas pelas forças 
de mercado, em resposta aos fundamentos 
econômicos; II) elas devem ser positivas – 
para evitar fuga de capitais –, e moderadas 
– para não afastar investimentos produtivos 
e não pressionar a dívida pública.

Política cambial – A mensagem é que 
a taxa de câmbio deveria ser competitiva 
– no sentido que deve estar em um nível 

Marcelo boaviSta*
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Na verdade, os aspectos mais polêmicos 
do Consenso diziam respeito a questões 
de “interesse nacional” – como abertura 
comercial e financeira ao exterior e priva-
tização. No caso da abertura comercial, a 
preocupação era com os efeitos sobre os 
produtores nacionais, que não teriam condi-
ções de competir com as grandes empresas 
estrangeiras. No caso da abertura aos fluxos 
financeiros internacionais, a preocupação era 
com entradas e saídas maciças de capital 
especulativo, desestabilizando a economia. E 
as privatizações eram tomadas como entrega 
do patrimônio nacional, principalmente aos 
grandes grupos estrangeiros. 

A excessiva politização da discussão tam-
bém é colocada em termos de dominação 
econômica americana, e fica evidente em 
outra passagem de Paulo Nogueira Batista:

De um não-alinhamento automático, 
seja por um antiamericanismo infantil ou 
ideológico, seja por uma percepção realmente 
diferenciada do interesse nacional, passar-se-
ia a uma relação de ostensiva aceitação da 
dependência aos Estados Unidos. A deslum-
brada reação latino-americana à Iniciativa 
Bush – de eventual criação de uma Área He-
misférica de Livre Comércio mediante acordos 
bilaterais – ilustra bem a nova postura externa 
das elites da América Latina.

Esta excessiva politização fez com que 
se perdesse a discussão econômica relevante 
sobre o papel das recomendações do Con-
senso na organização básica da economia 
e seus reflexos na capacidade de geração e 
distribuição de riqueza. Tome-se como exem-
plo a principal observação feita em relação 
à abertura comercial e financeira: a de que 
elas deveriam ser conduzidas guardando 
as especificidades de cada economia. Nas 
palavras de John Williamson:

“A highly protected economy is not expec-
ted to dismantle all protection overnight. Views 

differ, however, on whether import liberalization 
should proceed according to a predetermined 
timetable (the World Bank view, embodied in 
many structural adjustment loans) or whether 
the speed of liberalization should very endo-
genously, depending on how much the state 
of the balance of payments can tolerate (my 
own view, based on recollection of how Europe 
liberalized successfully in the 1950s)”.

A passagem acima deve ser contrastada 
com uma das principais acusações feitas ao 
Consenso de Washington, qual seja, a de 
que ele forçava uma abertura intempestiva 
de economias com sistemas produtivos e 
financeiros frágeis. Se a abertura foi ou não 
intempestiva, isso combina mais com uma 
decisão política do governo do que com o 
receituário do Consenso de Washington.

Outro aspecto importante é que, mesmo 
dentro do Consenso de Washington, há es-
paço para adaptações. Um exemplo emble-
mático é o do Chile. Uma pequena economia 
com políticas marcadamente liberais, mas 
que mantém o controle de sua maior riqueza, 
o cobre, através de uma empresa estatal, a 
CODELCO (5). Outros exemplos são o próprio 
Brasil e a Colômbia, que apesar da grande 
onda de privatizações mantiveram suas esta-
tais de petróleo – Petrobras e Ecopetrol.

o período recente
Um corte histórico do final dos anos 90 

ao ano de 2010 – o ano que começou sob 
impacto duríssimo da crise – leva à pergunta: 
como estavam os países latino-americanos? 
Tomando-se um grupo de referência com-
posto por Brasil, Chile, Colômbia, Peru e 
México – países que seguiram as recomen-
dações do Consenso – percebe-se que todos 
eles apresentavam déficit público controlado, 
baixo nível de endividamento, inflação baixa 
e estável, taxas de juros moderadas (6) e 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 

elevado e estável. Além disso, por conta 
do doloroso processo de estabilização das 
hiperinflações dos anos 90 e das reformas 
dele decorrentes, seus sistemas financeiros 
eram mais regulados e, portanto, mais aptos 
a resistir a choques.

Assim, a crise atingiu países equilibrados 
e com elevada margem de manobra para 
usar a política fiscal – elevação de gastos 
públicos e/ou renúncias de receitas – com 
objetivos de estimular a atividade econômica 
deprimida pela crise.

Vale notar também que todos os países 
mencionados acima conseguiram, por estar 
com suas economias bem organizadas, 
extrair muitos benefícios do grande ciclo 
de crescimento mundial que teve início no 
começo dos anos 2000 e se estendeu até 
2009. Mais ainda, todos eles estão bem 
posicionados para continuar crescendo e 
distribuindo riqueza.

E os países que abandonaram ou que 
não seguiram o Consenso de Washington? 
Argentina e Venezuela são casos emblemá-
ticos. Isso porque resolveram seguir o outro 
consenso: o Consenso de Buenos Aires, 
designação escolhida justamente para fazer 
um contraponto. Para ser mais preciso, o 
texto de Buenos Aires – assinado em 2003 
– não negava explicitamente os termos do 
de Washington, mas buscava marcar uma 
diferença política ao se concentrar em obje-
tivos sociais. Porém, na prática econômica, 
Venezuela e Argentina seguiram políticas 
totalmente diversas das de Washington, e 
dentre outras coisas, reestatizaram empresas, 
rediscutiram direitos de propriedade, foram 
lenientes com a inflação e com as contas 
públicas e congelaram tarifas públicas.

O que aconteceu com estes países? 
Os investimentos caíram 
– sucateando a  in f ra -
estrutura e reduzindo a  

capacidade de produção – e a inflação explo-
diu, corroendo o poder de compra da socie-
dade. O caso argentino abrangeu, inclusive, 
manipulação direta da inflação ao consumi-
dor, que ficou praticamente estacionada na 
casa dos 9,0% ao ano, enquanto avaliações 
independentes apontavam inflação na casa 
dos 25% ao ano. Vale registrar que a forte 
manipulação da inflação distorce, na mesma 
medida, as variações do PIB – tornando-as 
maiores do que as efetivamente realizadas. 
Na Venezuela, as informações relativas ao PIB 
(crescimento) são provisórias desde 2008!

O resultado da queda dos investimentos 
e da subida da inflação podem ser vistos 
em todos os jornais: instabilidade política e 
elevação da pobreza.

o brasil recente
Uma observação importante diz respeito 

ao Brasil dos últimos anos. Até a eclosão da 
crise, a economia brasileira havia recuperado 
seu dinamismo e colhia os frutos do penoso 
processo de estabilização iniciado com o 
Plano Real. Ou seja, o ciclo de prosperidade 
mundial iniciado em 2003 pegou o Brasil 
estabilizado. Entre 2003 e 2009 o Brasil 
manteve o consistente arcabouço macro-
econômico herdado do segundo mandato 
do presidente Fernando Henrique Cardoso, 
e que estava em linha com as principais di-
retrizes do Consenso de Washington. Porém, 
a partir de 2010/2011 houve uma sensível 
inflexão na política econômica brasileira.

O sucesso dos mecanismos de inter-
venção na economia colocados em prática 
como resposta imediata à crise, incentivou 
o governo a propor um rearranjo da política 
econômica, ao qual denominou de Nova Ma-
triz Econômica. Este novo arranjo se alinhava 

com o Consenso de Buenos Aires, 
e marcava um período de forte 
elevação da presença do estado 

na economia, com sua atuação passando pe-
los juros, pela taxa de câmbio, pelos mais va-
riados incentivos fiscais e pelo represamento 
de preços sob sua influência – notadamente 
o preço da gasolina. Tudo isso para elevar a 
taxa de crescimento de economia e interferir 
na evolução da taxa de inflação, que insiste 
em não convergir para a meta determinada 
pelo Conselho Monetário Nacional (7).

Os resultados dessa política estão aí para 
discussão. A tentativa de reduzir os juros de 
forma mais acelerada elevou a inflação e o 
processo já foi revertido. No entanto, apesar 
da elevação dos juros, a inflação segue cris-
talizada pouco dos 6,0% ao ano – um valor 
que encosta no limite superior do sistema 
de metas para inflação adotado pelo Brasil 
(6,5%). A tentativa de desvalorizar o câmbio 
de forma mais acentuada também ajudou 
a elevar a inflação e, à exemplo dos juros, 
foi revertida. E a distribuição de incentivos 
fiscais para elevar o investimento também 
não obteve resultado. Em resumo, nossa 
economia praticamente estagnou, enquanto 
o grupo de economias que manteve suas 
políticas exitosas continua crescendo – um 
pouco menos, por conta das condições 
ainda frágeis da economia mundial, mas 
em nada se comparando à estagnação com 
inflação elevada, que vem caracterizando  
a economia brasileira.

observações finais
Este artigo procurou apresentar uma bre-

ve discussão acerca de um tema de grande 
importância, que é a organização geral da 
economia. Sua importância reside no fato de 
que uma economia organizada e equilibrada 
é pré-condição para que a implantação de 
uma agenda de desenvolvimento social ob-
tenha os melhores resultados. O que parece 
claro é que, uma agenda de desenvolvimen-
to só poderá ser plenamente bem-sucedida 

se houver equilíbrio entre organização geral 
e políticas sociais específicas – sob pena de 
se dar com uma mão e tirar com a outra, na 
forma, por exemplo, de inflação elevada e 
infraestrutura deficiente. 

Isto posto, a agenda do Consenso de 
Washington era de organização geral. Prin-
cípios básicos de boa gestão econômica, 
relativamente consensuais, compilados em 
1991 e válidos até hoje. Os países em desen-
volvimento que os seguiram, apresentaram 
desempenho econômico muito bom e estão 
em condições de continuar concentrados 
em sua luta pela redução da pobreza e da 
desigualdade, sem maior dissipação de 
energia. Aqueles que resolveram trilhar ca-
minhos diversos se veem hoje com inflações 
elevadas, problemas de desabastecimento 
e esgarçamento de seus tecidos sociais. O 
exemplo do Brasil recente, parece fortalecer 
a ideia de que isso não tenha sido mera 
questão de coincidência. n

*Economista

notas
1 “How Fragile are Emerging Markets?” (Rogoff,  
February 2014). www.project-syndicate.org

2 “What Washington Means by Policy Reform” 
(Williamson, 1990).

3 Peterson Institute for International Economics.

4 O texto original do Consenso traz uma pequena 
observação do autor de que em alguns casos 
excepcionais – e.g. atividades com complexidades 
ambientais e transporte público – existe justificativa  
para que o provimento seja feito pelo governo.

5 Corporación Nacional del Cobre.

6  Embora se possa fazer alguma qualificação  
no caso brasileiro.

7 O sistema de metas para inflação, utilizado pelo  
Banco Central do Brasil, estabelece uma meta de  
4,5% ao ano para a inflação medida pelo IPCA,  
com intervalo de tolerância de 2 pontos  
percentuais para mais ou para menos, e que deve  
ser utilizado apenas de vez em quando.
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VIagens

DEstiNos iRREsistívEis Em 
QuAlQuER éPoCA Do ANo

ARubA E 
CuRAçAo,

i
niciamos a jornada em Aruba, situada 
a menos de 30 quilômetros da Vene-
zuela. A costa voltada para o conti-
nente sul-americano é pontilhada de 
lindas praias, com águas azul-turquesa, 
calmas e mornas. Nesse lado também 

encontram-se as árvores divi-divi, um dos 
cartões-postais da ilha. Na outra costa, a 
paisagem é marcada por penhascos e o mar 
com ondas fortes. 

Acrescentam-se às belezas naturais outros 
ingredientes que fazem da ilha um sucesso: 
cassinos, lojas de grife, ótimas casas notur-
nas e restaurantes com culinária para todos 
os paladares. Adiciona-se ainda o charme 
da arquitetura em estilo colonial holandês, 
especialmente na capital, Oranjestad. 

O passeio pela orla da cidade permite 
apreciar belas fachadas coloridas, acompa-
nhar o movimento de cruzeiros e encontrar 

texto e Fotos: roSa nair MedeiroS*

Essas duas pérolas do Caribe estão localizadas fora da rota  
dos furacões, possuem uma temperatura média de 28ºC  
e sol o ano todo. A época de novembro a dezembro é mais  
propensa a chuvas, que costumam ser breves. Além das  
condições climáticas favoráveis em qualquer estação do  
ano, Aruba e Curaçao dispõem de excelente infraestrutura 
hoteleira, gastronomia diversificada e praias incríveis,  
onde o mar presenteia o olhar com inúmeros tons de azul.

inúmeras opções de compras. O Renaissance 
Mall, integrado ao resort da rede, reúne mar-
cas de luxo. Já o Renaissance Marketplace 
possui lojas tipicamente locais. Nas imedia-
ções, pintado com as cores rosa e branco, não 
passa despercebido o Royal Plaza. Ali podem 
ser adquiridos perfumes, joias, roupas, acessó-
rios, suvenires. As diversas lojas distribuídas 
pelas estreitas ruas do centro são outra boa 
oportunidade para comprar produtos de qua-
lidade e com preços convidativos.

A movimentação na capital estende-
se à noite pelos bares, restaurantes, casas 
noturnas e cassinos – como o Crystal, o 
Seaport, o Alhambra, entre outros. Aruba 
possui mais de uma dezena de cassinos; a 
maioria localizada junto aos hotéis.

um dos 
cassinos em 
oranjestad
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embaixo d’água
Uma das mais emocionantes e divertidas 

atividades, o passeio a bordo de um submari-
no, começa no píer da Atlantis Adventure, em 
Oranjestad. Um moderno barco transporta os 
passageiros até o ponto de submersão. Cerca 
de 10 minutos após a partida, avista-se o de-
sejado submarino e inicia-se o translado. As 
escotilhas, distribuídas nos dois lados, permi-
tem observar confortavelmente diversos tipos 
de corais, peixes e ainda dois naufrágios. A 
aventura dura 40 minutos e chega a mais de 
30 metros de profundidade. Uma experiência 
inesquecível para crianças e adultos.  

Outra possibilidade de explorar a vida 
marinha em Aruba é o sea trek (caminhada 
no fundo do mar, usando uma espécie de 
escafandro), realizado em De Palm Island; 
uma ilha próxima à costa sudoeste, que 
reúne parque temático, praias artificiais, 
piscinas e muitas atividades.

Se o interesse for mergulho de snorkel ou 
cilindro, pode também ser feito em De Palm 
Island ou em outros pontos da costa. As agên-
cias oferecem passeios de barcos que levam 
a lugares especiais, como o local do afunda-
mento do navio Antilla, ocorrido na Segunda 
Guerra Mundial. O litoral da ilha guarda vários 
navios submersos; em alguns pontos, usando 
apenas snorkel, pode-se observar a rica vida 
submarina em volta dos destroços.

praias belíssimas
As praias de Aruba estão entre as melho-

res do Caribe devido as suas areias brancas, 
águas cristalinas e ventos refrescantes. Na 
ponta sul, destaca-se Baby Beach, uma peque-
na baía, cercada por pedras e corais, que pare-
ce uma piscina. Suas águas rasas possibilitam 

aos banhistas atingirem uma longa distância. 
É ideal para mergulho de snorkel. 

Seguindo na direção norte, a partir da 
capital, encontram-se as frequentadas praias 
de Druif, Manchebo e a belíssima Eagle 
Beach. Bem estruturada, com alguns com-
plexos hoteleiros nos arredores, Eagle Beach 
é uma praia tranquila, onde predomina o 
mar infinitamente azul, areia branquinha e 
as famosas árvores divi-divi. Em decorrência 
dos ventos alísios, essas árvores adquiriram 
formas curiosas – troncos retorcidos e 
muito inclinados. Ao entardecer, os turistas 
distribuem-se pela praia e aguardam o sol 
se pôr, ocultando-se lentamente por trás da 
copa das árvores, voltadas para o mar. 

Mais à frente está a badalada Palm 
Beach, que abriga em sua orla unidades 
das grandes redes de hotéis, resorts e seus 
cassinos. Essa área é repleta de bares, 
restaurantes, lojas e danceterias. Ao longo 
dos dois quilômetros de praia também 
encontram-se deques e quiosques. As 
águas calmas fazem de Palm Beach local 
perfeito para banhistas e praticantes de 
esportes náuticos. 

A próxima, Malmok, concentra adeptos 
de windsurfe; enquanto a vizinha Arashi, 
perto da ponta noroeste, possui ondas propí-
cias para bodysurfe. Após o reconhecimento 
desse lado da ilha, descubra o interior de 
Aruba e as paisagens da outra costa.

passageiros a bordo do submarino observam o fundo do mar da escotilha, avista-se um navio naufragado

mar esplendidamente azul e  
areias branquinhas na praia de eagle beach

um recorte da orla de palm beach

árvores divi-divi em eagle beach

restaurante em um deque na praia de palm beach

pequenas lanchas nas águas de palm beach

uma tranquila iguana  
observa a praia e um pássaro  
visita um bar em palm beach
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as atrações do parque arikok
Vegetação e animais exóticos, rochas 

pintadas por indígenas, antigas minas de 
ouro são algumas das atrações do árido e 
acidentado Parque Nacional Arikok, que en-
globa 18% de Aruba. As agências organizam 
passeios em veículos 4x4, que percorrem 
o interior da ilha e os principais pontos do 
parque. Alguns tours incluem o idílico Farol 
Califórnia (no noroeste), cujo nome home-
nageia o navio americano que afundou, em 
1910, antes da construção da torre.  

A jornada rumo ao parque segue por 
uma estrada de terra, onde se descortinam 

paisagens com cactos, iguanas e forma-
ções rochosas à beira-mar. Nesse cenário 
chama a atenção o Jardim dos Desejos, 
uma sequência de pedras empilhadas por 
turistas para atrair sorte. Mais adiante, a so-
litária Capela Alto Vista, erguida na década 
de 1950, no local da primeira igreja católica 
da ilha (construída em 1750). 

O tour passa pelas ruínas da mina de 
ouro Bushiribana (desativada em 1916), 
antes de chegar às famosas pontes naturais, 
esculpidas pelo atrito das ondas fortes com 
as pedras. A maior desabou em 2005, mas 
outras menores formam arcos sobre trechos 
do mar. Após uma breve parada, os veículos 

as cores de curaçao
Quem vai a Aruba não pode deixar de 

conhecer a pitoresca Curaçao, que está a 
20 minutos de voo. A ilha abriga praias 
fantásticas, banhadas por águas com os 
mais variados tons de azul, natureza pouco 
explorada, exuberante vida marinha e o 
expressivo legado arquitetônico holandês, o 
qual obteve reconhecimento internacional. 
O centro antigo da capital, Willemstad, foi 
declarado Patrimônio Histórico e Cultural da 
Humanidade pela Unesco.

O Canal de Santa Ana (Sint Annabaai) 
divide o centro em duas partes. A oeste fica 
Otrobanda, antigo bairro de trabalhadores, 
que reúne lojas populares, edifícios históricos 
restaurados, alguns hotéis e cassinos; a leste 
está Punda, o centro comercial da cidade. A 
ponte flutuante Queen Emma, uma das que 
unem os dois lados, faz grande sucesso. 
Quando toca o sinal, os visitantes param 
para ver a ponte deslizar sobre a água, abrin-
do espaço para as embarcações. À noite, ela 
ganha o charme da iluminação.   

Próximo ao canal, em Punda, concen-
tram-se edifícios de arquitetura holandesa, 
com cores vibrantes, onde funcionam 
restaurantes e lojas de suvenires. Nesse 
lado, também estão os históricos prédios da 
Mikvé Israel Emanuel Synagogue (erguido 
em 1730) e do Fort Amsterdam, que abriga 

compras, atraindo visitantes e moradores. 
Mas o melhor mesmo, nessa banda, é sentar 
no terraço de um café e desfrutar da vista 
do canal e dos prédios coloridos, localizados 
em Punda. 

escritórios do governo. Per-
correr as ruazinhas e becos 
de Punda permite descobrir 
outras belas edificações 
antigas e ainda encontrar 
ótimas lojas de produtos 
importados – roupas, aces-
sórios, perfumes, eletrô-
nicos, cristais, porcelanas, 
artigos de couro. 

Já em Otrobanda, o Re-
naissance Mall e o Riffort 
Village (situado no antigo 
prédio do Forte Riffart) são 
dois elegantes endereços de 

seguem para a espetacular piscina natural 
de “Conchi”. Pedras vulcânicas circundam um 
pequeno desnivelamento, criando a exótica 
piscina. Para acessá-la é preciso enfrentar 
uma “escadaria”; mas vale a pena. A paisa-
gem é arrebatadora. 

Ao entardecer, as ondas tornam-se mais 
arredias, assinalando que é hora de partir. O 
retorno permite contemplar, mais um pouco, 
as atrações do parque, enquanto o pôr do 
sol tinge o horizonte de tons vermelhos. A 
paisagem árida fica para trás e ao longe 
se avistam as luzes da costa oeste, que 
convidam para a animada vida noturna em 
Oranjestad ou em Palm Beach.

papiamento
“Bon bini” é a simpática 
saudação de boas-vindas em 
papiamento, um dos idiomas 
oficiais de Aruba, o qual 
resultou da mistura do inglês, 
holandês, espanhol, português 
(por isso, há palavras bem 
semelhantes, como bon dia,  
bon tardi, bon nochi), línguas 
africanas, entre outras.  
O papiamento também é 
falado na vizinha Curaçao, 
apresentando algumas 

variações. 
Uma pitada de história  
auxilia a entender melhor  
a origem do papiamento. 
Inicialmente habitada  
pelos índios aruaques,  
Aruba esteve sob domínio 
espanhol de 1499 até o século 

XVII. A partir da década de 
1630 passou para o controle 
holandês, com exceção de  
um período britânico no  
início do século XIX. Em 1986 
separou-se das Antilhas 
Holandesas, integrando, como 
entidade autônoma, o Reino 
dos Países Baixos. Curaçao teve  
praticamente a mesma 
trajetória histórica. Em 2010,  
a ilha  tornou-se também um 
Estado individual, constituinte  
do Reino dos Países Baixos.

uma das pontes naturais

a costa exótica de aruba

vista noturna dos edifícios próximos ao canal de santa ana, em punda

À noite, a ponte flutuante ganha o charme da iluminação

os coloridos edifícios  em punda, no centro antigo da capital 
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 *Capitão-de-Corveta (T)

Conhecer a fascinante Willemstad re-
quer pelo menos dois dias. Para obter uma 
panorâmica da cidade e saber mais sobre 
a sua história, o city tour é ideal. O passeio 
apresenta belos casarões coloniais em estilo 
holandês e proporciona lindas vistas da ilha, 
incluindo parada em algumas praias. Um dos 
momentos preferidos dos turistas é a visita 
à fábrica do famoso licor Curaçao Blue. Em-
pregado na preparação de vários drinques, 
o licor também tem versão em outras cores. 
Após as explicações sobre o processo de ela-
boração, o público é convidado a degustar 
os vários sabores da bebida.

Os dias em Curaçao são repletos de ati-
vidades, mas a vida  noturna é igualmente 
animada, com várias opções de danceterias e 
cassinos. A gastronomia é outra  rica experi-
ência. Além dos pratos típicos, peixes e frutos 
do mar, preparados com fortes temperos 
caribenhos, a culinária internacional está no 
cardápio de diversos restaurantes.

um navio naufragado. Também é possível, 
a partir de várias praias, acessar excelentes 
locais para observar a vida submarina. 

Quanto às praias, a ilha possui áreas 
públicas e privadas. As primeiras oferecem 
pouca estrutura, mas esbanjam beleza.  
As particulares cobram uma pequena taxa 

de admissão, em contrapartida dispõem 
de excelentes serviços. Partindo da capi-
tal em direção à ponta sul, estão praias 
bem estruturadas, como Mambo Beach, 
também conhecida como Seaquarium 
Beach. Esta praia particular tem todos os 
serviços e está próxima do Sea Aquarium, 
um grande complexo, onde é possível 
nadar com golfinhos (Dolphin Academy) 
e interagir com outras espécies. Nessa parte 
da orla, há vários beach clubs, atendendo 
a diferentes estilos. 

O litoral que vai de Willemstad em 
direção à ponta norte apresenta praias 
surpreendentes; algumas quase intocadas. 
Entre elas destacam-se: Daaibooi Beach, 
uma praia pública que conserva um certo 
aspecto selvagem; a linda e bem-estruturada 
Port Marie, cujo acesso requer uma pequena 
taxa de admissão; a paradisíaca Kas Abou, 
com  palmeiras, águas turquesa e ótimas 
condições para mergulho de snorkel. 

Outras aconchegantes praias revelam-se 
pela costa até a belíssima Groot Knip ou ke-
nepa Grande, praticamente intacta, conhecida 
pelo raro tom de azul do mar que banha as 
suas areias branquinhas. O acesso à kenepa 
se dá a partir de um mirante, que proporciona 
uma vista magnífica. Considerada a melhor 
praia pública, possui águas calmas e cristalinas, 
indicada para quem quer praticar snorkeling 
ou apenas desfrutar desse pedacinho do para-
íso. Praticamente ao lado está a encantadora 
Klein Knip  (Kenepa Chiki), uma pequena praia 
pública,  mais frequentada pelos moradores.

A jornada pode estender-se até a acon-
chegante Playa Kalki, na Vila de WestPunt, 
ou prosseguir para o interior em direção 
à outra costa, onde a paisagem mostra-se 

mais rústica. As agências realizam pas-
seios em veículos 4x4 ao Parque Nacional 
Christoffel, que possui uma rica variedade 
de flora e fauna; e à reserva   Shete  Boka, 
onde há pontes naturais, locais de reprodu-
ção de tartarugas marinhas e prainhas em 
enseadas estreitas. O acesso aos parques 
também pode ser feito por trilhas.

Após desvendar as exóticas paisagens 
da ilha, reserve tempo para relaxar em 
uma das suas praias paradisíacas e “mer-
gulhe” definitivamente as suas memórias 
na imensidão azul, que adquire tons raros 
nessa parte do Caribe. n

a paradisíaca praia de Kenepa grande, 
contemplada a partir de um mirante

mambo beach,   
uma das praias na ponta  

sul de curaçao

mergulho e praias
A grande variedade  de corais, somada 

à incrível visibilidade das águas, faz de 
Curaçao um lugar muito procurado para 
mergulho. Até mesmo à noite é possível 
observar os corais e inúmeras espécies de 
peixes. As principais áreas ficam nos arredo-
res de  Westpunt, St. Michiel, na parte  central 
da ilha e na ponta sul.

 As agências de turismo realizam  pas-
seios de barco que param nos pontos mais 
interessantes ao redor da ilha. Um dos rotei-
ros percorre a baía de Santa Barbara e leva a 
Caracas Bay, considerado um dos melhores 
lugares para mergulho, onde há inclusive 

charmosas casinhas  
em estilo colonial holandês

vários tons de azul do mar,  
vistos num passeio de barco
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reFleXão

A livRE 
iNiCiAtivA

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

C
aso o dinheiro não existisse, cer-
tamente que a humanidade teria 
evoluído de maneira bem dife-
rente. Mas já que ele foi criado, 
podemos dizer que, de alguma 
forma, todos são capitalistas, 

pois o capital é a expressão da riqueza e 
do poder, tão cobiçados pelo egoísmo dos 
seres humanos em todas as épocas, em 
todas as sociedades.

A ânsia de alcançar riqueza e poder 
levou o ser humano a lançar-se às guerras, 
a instituir a escravidão e a exploração do 
próximo.

Com a intenção de conter a ganância 
humana e promover a igualdade, filósofos 
imaginaram um sistema de governo onde 
não houvesse diferenças de classes nem 
a livre iniciativa na disputa pelo dinheiro. 
Nessa forma de governo, o comunismo, 
são abolidas as classes sociais e o Estado 
é o grande capitalista, administrando o 
emprego do capital e determinando as 
prioridades para aplicá-lo, segundo as 
supostas necessidades do povo.

Com isso, teoricamente, o dinheiro é 
mais bem distribuído entre todos os cida-
dãos e todos têm os mesmos direitos ao 
ensino, à saúde e ao lazer. 

Na realidade, porém, esse Estado, como 
uma entidade real e sensível às necessidades 
do povo, não existe. O Estado é uma insti-
tuição, exercida por um grupo de pessoas 
(dirigente, assessores, legisladores etc.), nos 
regimes democráticos, ou até mesmo uma só 
pessoa, em alguns regimes totalitários.

Essa pessoa ou grupo de pessoas consi-
derados “o Estado”, são, como a maioria dos 
seres humanos, egoístas e dominadores. Por 
isso, no regime comunista, suas escolhas  

e decisões, seus julgamentos do que 
seja bom ou não para o povo, atendem 
a conceitos político-filosóficos, e também 
a critérios de interesses pessoais. Uma 
vez que o Estado decida o que o povo 
deve e o que não deve ter, cada cidadão 
é simplesmente obrigado a se satisfazer 
com tais decisões, sendo vetado o direito 
a qualquer protesto. 

Além disso, inexistência de classes 
sociais, de forma alguma elimina a compe-
tição entre as pessoas. Os cargos de chefia 
e suas consequentes regalias, são alvos de 
competição acirrada.

 A abolição das classes sociais também 
não permite ao povo usufruir do conforto 
tecnológico moderno ofertado pelo desen-
volvimento industrial. Ao contrário, nivela 
o bem-estar geral da população por baixo, 
bem perto do patamar de pobreza das 
sociedades capitalistas.

Isso gera, por trás da aparente tranqui-
lidade da vida sem classes sociais, uma 
insatisfação coletiva, ao assistirem na inter-
net (quando permitido), como é a vida nas 
sociedades de consumo capitalistas. Mesmo 
sem se manifestarem, porque é proibido, pas-
sam a sonhar com aqueles bens. Alguns até 
conseguem adquiri-los, mas por preços bem 
altos, através de um comércio de câmbio 
negro, já instituído “por baixo do pano”. 

Então, ainda que indiretamente, o mal 
do consumismo também os atinge.

Nas sociedades capitalistas, um dos 
grandes males realmente é a verdadeira 
doença do consumismo. A necessidade, 
cada vez mais exacerbada, de exibir a 
roupa de grife, de ter o carro do ano, de 
morar “bem”, de possuir mais do que o ou-
tro, enfim, a necessidade de se tornar um  

“vencedor” – consequência direta da educa-
ção competitiva –, gera inveja e violência.  
E muita infelicidade.

O comércio e a indústria, cada vez mais 
estimulam o consumo, através da propagan-
da, visando somente o lucro, sem qualquer 
intenção altruísta de fabricar produtos que 
façam bem às pessoas e ajudem a construir 
uma sociedade mais feliz.

O dinheiro, esse deus todo-poderoso, 
controla e manipula a política, os veículos 
de comunicação e a justiça. Até cruéis cri-
minosos são absolvidos pelo dinheiro.

Uma das principais razões desse gran-
de mal, segundo os socialistas, é a cha-
mada “livre iniciativa”. Acham então que é 
papel do governo, não apenas normalizar, 
mas intervir na livre iniciativa, colocando 
rédeas, estabelecendo diretrizes, e crian-
do projetos sociais para canalizar os seus 
recursos. Ou seja, acham que é preciso 
socializar a livre iniciativa. 

Não levam em conta, porém, que tais 
normas e diretrizes são elaboradas por 
políticos, que na sua maioria legislam em 
causa própria, visando unicamente sua 
ascensão ao poder. Por essa razão óbvia, 
a elaboração dos projetos do governo que 
serão financiados pela livre iniciativa, passa 
por um jogo de interesses, por barganhas e 
manipulações – que fazem parte do proces-
so democrático – até que sejam aprovados. 
Nem sempre o resultado é o melhor para 
a população. Em geral, beneficia, princi-
palmente, esse ou aquele político, essa ou 
aquela empresa. E o povo acaba recebendo 
só as migalhas.

Se a livre iniciativa sem barreiras esti-
mula o lucro inescrupuloso – o chamado 
“capitalismo selvagem” –, o processo de seu 

controle, no final das contas, atende também 
aos interesses dos mesmos inescrupulosos. 

As tentativas altruístas de se aperfeiçoar 
a sociedade, projetos para melhorar a con-
dição de vida do povo, são quase sempre 
esquecidos. Tanto no comunismo quanto 
no capitalismo, a felicidade e o bem-estar 
das pessoas serve apenas para inflamar 
discursos. Ações altruístas nesse sentido 
são descartadas, atendendo-se em primeiro 
lugar aos interesses políticos e pessoais dos 
que detém o poder. 

Isso não quer dizer que nos encontre-
mos num túnel sem saída, que o progresso 
do bem seja inviável. Mas o problema  
fundamental certamente não é político, 
não depende de se impor um novo regime, 
seja capitalista ou comunista. Mesmo que 
isso aconteça, que se extermine o comunis-
mo – para satisfação de muitos, ou se acabe 
com o capitalismo – para deleite de outros 
tantos –, restarão sempre os aproveitadores, 
os de mentalidade baixa, os egoístas que 
se infiltram em qualquer regime e impedem 
o desenvolvimento positivo. Eles são inte-
ligentes, começam como humildes servos, 
mas sabem galgar a escadaria do poder  

e pelo planeta, apressam-se a ensiná-las a 
lutar pela vitória, não só a vitória nos espor-
tes, mas a vitória social: a “vencer na vida”,  
que significa, em última análise, ficar rico. 

Até mesmo as religiões, quando enal-
tecem a instituição familiar, referem-se tão 
somente ao casal e filhos. Dessa forma, 
subtende-se que as famílias poderão lutar 
umas contra as outras, que ainda assim 
estará preservada a “célula mater”.  

É urgente mudar essa visão egocên-
trica e ensinar às crianças que pertence-
mos, antes de tudo, a uma família muito 
maior, que mora num imenso lar chamado  
Planeta Terra. 

É preciso que elas aprendam a ver os 
outros seres humanos como semelhantes e 
que cultivem o hábito da vida em colabo-
ração, em lugar de competição.

Assim, quando conquistarem algum 
poder, no futuro, saberão ter iniciativas 
livres, altruístas e construtivas, promovendo 
o verdadeiro progresso humano. n

e acabam se colocando por cima.
Aí chegamos ao que parece ser a única 

solução verdadeira e duradoura, embora 
a menos palpável, ou mesmo utópica: 
elevar o nível mental da maioria da po-
pulação, para que todos, no momento em 
que possuírem algum poder de decisão,  
saibam livremente tomar a iniciativa corre-
ta, empurrando o mundo, um pouquinho 
que seja, no sentido positivo.

Já que não se pode mudar de um dia 
para o outro a mentalidade de alguém, se é 
impossível transformar pensamentos ego-
ístas em altruístas num passe de mágica, 
resta concentrarmos os esforços onde tudo 
começa: na educação. A solução possível 
parece estar na educação das crianças, 
desde a primeira infância. 

As sociedades humanas sempre edu-
caram suas crianças para a competição. 
Antes de ensinarem a solidariedade e a 
compaixão, antes de despertarem o amor 
pelos outros seres humanos, pelos animais 

claudio Fabiano de barroS Sendin*
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Conto

o 
Almirante Felipe viu a luz piscar 
no interfone e apertou o botão 
de resposta. Seu assistente falou 
da antessala:

– Chefe, está aqui um rapaz 
querendo falar com o senhor. Ele 

diz se chamar Felipe e ser filho de um amigo 
seu, do alto Solimões.

O Subchefe do Estado-Maior da Armada 
levou um susto e demorou a responder. O 
assistente insistiu:

– Chefe, o senhor está me ouvindo? 
– Sim. Aguarde um pouco. Eu retorno 

para você.
Um turbilhão de lembranças, de mais de 

vinte anos passados, veio à tona na cabeça 
do almirante. Ele olhou para a pilha de papel 
aguardando despacho. Seu coração batia ace-
lerado. Não resistiu e chamou o assistente:

– Andrade, deixe o rapaz entrar.
A porta se abriu e entrou um jovem alto, 

empertigado, bem vestido, que se dirigiu 
com firmeza até o almirante, de pé. Eles 
trocaram um forte aperto de mão. 

coberto por vegetação baixa e forte. Alguns 
caboclos  correram na direção em que ela 
aparentava ir encostar. Contudo, o patrão 
não reduziu a rotação do motor e perdeu 
o controle, entrando veloz com a lancha no 
meio da galharia da vegetação do barran-
co. Os homens tentaram segurá-la, mas a 
forte correnteza arrastou-a com violência, 
até ser dominada. Nesse afã, ouviu-se um 
grito lancinante de dor. Um dos rapazes 
da praia tinha quebrado um braço e gemia 
muito alto, segurando o membro deforma-
do, com a outra mão.  

O Comandante Felipe deixara o passadi-
ço e fora para a câmara, quando o imediato 
lhe deu a má notícia do acidente. O homem 
já estava a bordo, na enfermaria, sendo 
atendido. Incontinente, Felipe e o imediato 
foram vê-lo e se depararam com um dos 
médicos, muito jovem, tentando imobilizar 
o braço quebrado, com grande sofrimento 
do acidentado. O outro médico, ortopedista 
e mais experiente, estava no lugarejo, orga-
nizando o atendimento da população. 

O comandante ordenou o retorno do 
ortopedista para bordo, a fim de melhor 
atender a vítima. Além disso, ele marcou 
uma reunião com o imediato e o médico, 
assim que pudessem opinar sobre o que 
fazer com o acidentado. Essa era sua grande 
preocupação, naquele lugar desprovido de 
quaisquer recursos. Felipe se considerava 
responsável pelo ocorrido.

Na reunião, o ortopedista, Dr. Barros, da 
Secretaria de Saúde do Amazonas, tinha más 
notícias. A fratura aparentava ser em ambos 
os ossos do antebraço direito do rapaz, que 
ficara preso em uma forquilha, causando vio-
lenta torção. O médico tentara fazer a redu-
ção da fratura, porém era essencial o uso de 
raio x para assegurar o correto alinhamento 
das partes. Então, ele imobilizara o braço até 
poder ser submetido a um completo exame 
radiológico. Além disso, o médico ressaltou 
que o braço afetado era o direito, essencial 
para a sobrevivência do homem, chamado 
Genésio, no ambiente onde vivia. 

Felipe liberou o médico para prosse-
guir no atendimento à população. Ele e o 
imediato foram ao passadiço para analisar, 
nas cartas de navegação, as alternativas de 
onde ir, na busca de um aparelho de raio x. 
Acabou sendo decidido o navio ir direto a 
Benjamim Constant, a cidade mais próxima, 
na confluência do rio Javari com o Solimões, 
na fronteira com o Peru, onde constava 
existir um hospital. Em seguida, a corveta  

seguiria para Tabatinga, poucas horas rio 
acima, conforme previsto na Ordem-de-Mo-
vimento da Flotilha do Amazonas, comando 
superior da corveta. Lá, também, deveria haver 
meios para atender o Genésio.

Em seguida, o Comandante Felipe foi até 
o lugarejo ver como estava o atendimento 
à população. Foi recebido na praia por um 
padre, cercado de moradores. O religioso, 
uma sólida figura, nos seus 50 anos, cha-
mava-se Miguel. Ele foi efusivo com Felipe 
a quem apresentou alguns jovens, seus 
“colaboradores”, e ressaltou a satisfação de 
todos pelo fato de o navio ter parado ali. 
Era a primeira vez que isso ocorria, apesar 
de as corvetas terem passado várias vezes 
pelo povoado, sem atender aos sinais para 
atraí-las. A presença desses navios gerava 
grandes expectativas.

Criou-se uma forte empatia entre o  
padre e o oficial de marinha. A conversa 
deles se estendeu até quando a corveta par-
tiu. Era evidente a necessidade de padre 
Miguel falar com alguém de seu nível 
cultural. Ele nascera em um lugarejo pró-
ximo e frequentara o Seminário São José, 
em Manaus. Por ter se destacado, cursara 
Teologia na famosa Universidade Grego-
riana de Roma e servira na Cúria Romana 
por cinco anos. Contudo, sua vocação era 
o serviço missionário, o que o levou para 
Santa Rita do Solimões, onde estava havia 
mais de quinze anos. 

A pequena vila era mais bem arrumada 
que outras visitadas por Felipe, em mais de 
um ano de comando na região. Sentia-se a 
mão de padre Miguel em tudo. Era a obra 
de sua vida. O entusiasmo em mostrá-la era 
contagiante. A igreja, ao lado da samaumei-
ra gigante, era o centro de tudo. Ela ficava 
em um arremedo de praça, de onde partiam 
três alinhamentos de casas de pau-a-pique 
e tetos de palha, entre o rio e o igarapé. 
Ali viviam mais de duzentas almas, quase 
metade crianças. 

A igreja era grande e alta, com estrutura 
de maçaranduba e paredes de tijolo, fabrica-
dos ali mesmo. Sua cumeeira era um enorme 
tronco dessa madeira, içado até àquela 
altura com “a ajuda de Santa Rita, o apoio 
da samaumeira e a benção de Jesus Cristo”, 
no dizer do incansável padre, Na realidade, 
ele buscara ajuda de um engenheiro, filho 
de um fazendeiro próximo, e de dois bons 
marceneiros moradores da aldeia.

O atendimento da população era feito 
em uma pequena escola, anexa à igreja. 

O Almirante Felipe, ao encarar firmemen-
te aqueles enormes olhos azuis, teve certeza 
do que estivera pensando.

• • •  
A corveta estava fundeada no alto 

Solimões a uns cem metros da margem, 
em fundo de vinte e cinco metros, a mais 
de mil quilômetros rio acima de Manaus. 
A correnteza era forte e a lancha do navio 

tinha dificuldade de permanecer atracada a 
contrabordo do navio, enquanto o pessoal da 
saúde embarcava. Finalmente, ela largou 
em direção à margem, em alta velocidade, 
vencendo forte corrente pelo través. 

O Comandante Felipe decidira prestar 
assistência médico-social a um pequeno 
lugarejo, cujos tetos de palha apareciam por 
sobre o mato na boca de um largo igarapé, 

de água escura, quase paralelo ao rio. O que 
mais lhe chamara atenção, pelo binóculo, 
fora o crucifixo que cumeava o teto alto de 
uma igreja. Essa, por sua vez, estava meio 
escondida por uma gigantesca samaumeira, 
avistada na margem do rio desde dez quilô-
metros de distância.

A lancha se aproximou de uma pequena 
praia, encravada em um grande barranco 

      uma 
ode à 
   beleza

O coração da samaumeira                                                                                                         
sustenta o céu.

(Lenda Ticuna) 

doMingoS caStello branco*
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O comandante subiu ao passadiço para 
a manobra de suspender com o navio, e 
teve um choque. O padre lhe preparara 
uma surpresa inesquecível. O barranco do 
rio estava apinhado de crianças, acenando 
com pequenas bandeiras brasileiras, feitas 
por elas na escola, em grande algazarra. 
Junto com o Padre Miguel.

Assim que o navio suspendeu, o Co-
mandante Felipe manobrou aproximando-
o da margem. Para emoção de todos e 
delírio das crianças, a corveta passou o 
mais próximo possível da margem, api-
tando várias vezes, com os tripulantes nos 
conveses acenando em resposta.

A corveta subiu o rio Solimões por um 
dia, e na tarde seguinte entrou no afluente 
Javari, na fronteira Brasil-Peru. Pouco depois 
ela fundeou em frente a Benjamim Constant. 
A lancha saiu de bordo levando o imediato, 
os dois médicos e o Genésio, na busca do 
hospital da pequena cidade. Logo retorna-
ram com a má notícia de que o único raio x 
existente estava inoperante. Aliás, a cidade 
estava sem médico desde o ano anterior. 

O navio suspendeu e reentrou no rio 
Solimões, a toda velocidade, com destino a 
Tabatinga, onde atracou antes do pôr do sol. 
O Major Geraldo, comandante da Companhia 
de Fronteira, e seus oficiais, entraram a bordo 
assim que a prancha foi passada. Houve uma 
grande confraternização com os oficiais do 
navio, na praça d’armas. A corveta trazia para 
eles, desde Belém, material de toda ordem. 
Era um alívio para as enormes carências da 
tropa, a três mil quilômetros do mar.

Na manhã seguinte, o comandante e os 
oficiais da corveta foram recebidos no quar-
tel da Cia. com honras militares, incluindo 
a revista da tropa por Felipe e um emocio-
nado canto do hino nacional por todos os 
presentes Seguiu-se um modesto coquetel 
e um caprichado almoço preparado pelas 
senhoras dos militares. 

Enquanto isso, o Dr. Barros soubera 
que a enfermaria do quartel não tinha raio 
x, ocorrendo o mesmo em Tabatinga. A 
única alternativa seria ir à Letícia, cidade 
colombiana bem menor, geminada com a 
brasileira. Lá havia uma pequena clínica 
particular com um raio x, a qual mantinha 
um bom intercambio com os médicos do 
Exército Brasileiro.

Finalmente, Genésio foi levado até 
lá pelo Dr. Barros e o médico da Cia. de 
Fronteira, voltando com a radiografia. 
Contudo, o ortopedista ficou insatisfeito 
com a qualidade da imagem, devido ao 
desgaste do aparelho e das chapas usadas. 
O assunto foi levado ao comandante e fi-
cou decidido que Genésio iria até Manaus. 
Se necessário, até Belém. 

A corveta desatracou no dia seguinte 
bem cedo, e começou a descida do majes-
toso Solimões/Amazonas. Seu destino final 
era a Base Naval de Val de Cães, em Belém, 
onde deveria chegar entre oito e dez dias, 
incluindo a parada em Manaus.  

Genésio revelou-se uma grata surpresa, 
mesmo com um braço na tipoia. Passava 
boa parte do tempo no passadiço, curioso 
sobre tudo que ali acontecia. Simpático, fazia 
muitas perguntas, inicialmente aos sargentos 
e marinheiros de serviço. Em seguida passou 
a falar com os oficiais. Finalmente envolveu 
o próprio comandante. 

Em pouco tempo ele entendeu o funcio-
namento do radar e do ecobatímetro (medi-
dor de profundidade), bem como a utilidade 
deles para a navegação. Com sua experiência 
de uso do rio, passou a indicar, com precisão, 
por onde passava o melhor canal para a na-
vegação. Em sequência descobriu a “praça de 
máquinas”, onde se encantou com os grandes 
motores diesel e geradores elétricos. 

O navio fez uma rápida escala em Ma-
naus, e foi confirmado que a redução da 
fratura do braço de Genésio tinha sido bem 
feita pelo Dr. Barros. Quando a corveta che-
gou a Belém após alguns dias, Genésio tinha 
feito um curso prático de suas entranhas e 
segredos. A vida do filho de Nhá Carlota iria 
mudar de vez a partir de então. 

O pequeno grupo de visitantes caminhou 
até o centro do terreiro, onde Padre Miguel 
bateu palmas, chamando por Rodoval, seu 
preposto na aldeia. 

Um caboclo baixo e forte saiu da casa 
e se aproximou, escondendo o rosto com 
as mãos. O religioso estendeu-lhe a mão 
e o cumprimentou, com naturalidade, 
apresentando os visitantes. Felipe, antes 
alertado, repetiu o gesto, seguido pelo 
médico. A moléstia deformara cruelmente 
a face de Rodoval. Afetara-lhe o nariz, uma 
orelha e parte do rosto.  

A partir daí, os moradores começaram 
a sair das moradias, com as crianças à 
frente. Várias casas foram visitadas pelo 
Dr. Barros, coletando dados para um rela-
tório destinado à Secretaria de Saúde do 
Estado. Enquanto isso, o padre e Rodoval 
tratavam dos assuntos mais prementes da 
comunidade. Felipe e um fuzileiro naval, 
seu acompanhante, conversavam com os 
moradores doentes sem constrangimento. 
Decorrido pouco mais de uma hora, os vi-
sitantes partiram de volta para Santa Rita, 
onde chegaram antes do meio-dia.

O comandante e o padre se despediram 
como velhos amigos. Felipe retornou ao 
navio com um papagaio novinho, presente 
de Miguel. Essa gentileza foi retribuída por 
Felipe, mandando entregar ao padre todos 
os jornais, revistas e alguns livros, novos e 
velhos, existentes a bordo.  

Ao chegar à corveta, o comandante 
soube que a mãe de Genésio o esperava. Ele 
logo a recebeu, acompanhada pelo imediato, 
o médico e o próprio Genésio, com o braço 
imobilizado em uma tipoia. Nhá Carlota, 
pequena e franzina, chorando, entregou um 
pequeno embrulho ao comandante:

– Seo dotô, eu vim trazê umas rôpa pro 
meu fio...Ele é um bom minino...O sinhô cuida 
dele, seu dotô...pelo amô di Deus...ele é o 
homi da casa...mi ajuda a cuidá dos irmão 
menor, dispois qui o pai morreu...o sinhô traz 
ele di vorta pra nois...pelo amô di Deus...

Felipe, ouviu aquilo com um nó na gar-
ganta, mudo. Dr. Barros, experiente com o 
sofrimento humano, interferiu com delicade-
za. Fez Nhá Carlota sentar-se e lhe deu um 
copo d’água. Dizendo-se médico, afirmou 
que Genésio iria ficar com o braço bom. Além 
disso, o comandante prometeu-lhe que seu 
filho voltaria para casa, no que ela se acalmou 
e se despediu mais confortada. O médico 
levou-a até o convés e a embarcou na última 
lancha para terra.

A equipe trazida pela corveta incluía médi-
cos, dentistas, vacinadores e enfermeiros. 
Havia também funcionários de cartórios, 
para registro civil. Militares especialistas 
revisaram o gerador elétrico e a frágil rede 
de distribuição, além de bombas d’água. 
Como brinde, a comunidade recebera um 
barril de óleo diesel. A organização das filas 
e a tranquilidade dos trabalhos fora garan-
tida por impecáveis fuzileiros navais, alguns 
portando armamento (sem munição), para 
deslumbrada alegria das crianças.

O interior da igreja era frugal e bem cui-
dado, destacando-se uma imagem de Santa 
Rita, padroeira das causas impossíveis, das 
mulheres e dos doentes. O altar, os bancos, 
as portas, os oratórios, tudo tinha sido feito 
ali mesmo, em uma marcenaria ao lado da 
escola, tocada por jovens colaboradores do 
padre. O mesmo ocorrera com a escola, da 
cumeeira aos bancos, mesas e cadeiras. 
Havia também uma pequena olaria de onde 
saiam os tijolos, as telhas e as lajotas de 
muitos destinos e utilidades. 

A menina dos olhos do padre Miguel 
era essa escola. Ele conseguira registrá-la na 
prefeitura distante, após uma batalha burocrá-
tica e desde que não onerasse o orçamento 
municipal. Saíra de lá feliz com o documento 
e algumas caixas de lápis, borrachas e giz. 
Havia duas professoras primárias, uma delas 
de Manaus. A segunda geração ali educada 

já ajudava as professoras. Cerca de cinquenta 
crianças a frequentavam. Padre Miguel tam-
bém ensinava. A comunidade apoiava.

Existia, ainda, uma modesta oficina 
eletromecânica – pau para toda obra – 
com torno, solda, furadeiras, carregador 
de baterias etc .. Sua principal função 
era manter o gerador e as duas lanchas 
da comunidade em funcionamento. Um 
mecânico aposentado fazia milagres. Ge-
nésio, o acidentado, era seu colaborador. 
Um rapaz muito inteligente, na opinião do 
padre Miguel. Iria fazer falta.

O jantar foi na sacristia. Nele estavam o 
comandante, o padre, Jovino, seu ajudante 
direto e sacristão, o imediato e o médico 
Barros. Comeram uma fantástica caldeirada 
de tucunaré com pirão, regada com guaraná 
da região, e preparada com esmero por 
duas mulheres, cuidadoras da igreja. 

Antes disso, o religioso fizera questão 
de mostrar o seu quarto, ao lado. O pe-
queno ambiente era dominado por uma 
bela imagem de Cristo, em madeira de 
lei, e um modesto quadro de Santa Rita.  
No cômodo havia a cama de solteiro, um 
pequeno armário, uma escrivaninha, com 
um grande missal aberto, uma cadeira de 
braço, mesinha e prateleira com livros, re-
vistas e jornais velhos. Isso era tudo que o 
padre Miguel possuía.

A conversa desses homens em volta 
da mesa foi dominada pela onipresença da 
floresta e de seus mistérios. Cada um tinha 
alguma experiência única para narrar. Dentre 

elas, padre Miguel falou da sede original de 
Santa Rita do Solimões. Ela ainda existia na 
beira da lagoa nascente do igarapé, a duas 
horas de canoa selva adentro. Aproveitando 
o assunto, Miguel convidou Felipe e o médico 
para irem com ele até a “vila velha”, na manhã 
seguinte. Lá havia muitos doentes precisando 
de ajuda. A maior parte da pequena popu-
lação adulta era de leprosos e havia muitas 
crianças ainda sãs. O religioso a visitava a 
cada duas semanas, dando-lhes um mínimo 
de apoio. Era um convite irrecusável.

Felipe atrasou a partida da corveta para 
a tarde daquele dia. O sol acabara de nascer 
e a mata ia se fechando, conforme a lancha 
do padre penetrava no seu coração. Ela es-
tava abarrotada de suprimentos, coletados 
dentre a população de Santa Rita. Padre 
Miguel contou a Felipe que, ao voltar de 
Roma, soubera da existência da vila original, 
escondida. Então, decidira ir para lá socorrer 
aquelas almas penadas. Passara alguns anos 
tentando minorar lhes os sofrimentos. Até 
se convencer da necessidade de remover 
a população para as margens do Solimões, 
como única solução para os problemas. 
Encontrou forte resistência dos moradores, 
principalmente dos doentes.  

A antiga vila tinha uma pequena igreja 
consagrada a Santa Rita. A religiosidade do 
povo era profunda, beirando o fanatismo, 
devido ao extremo isolamento dos habitan-
tes, naquele vale de lágrimas. Padre Miguel 
teve a inspiração de mudar a imagem de 
Santa Rita, com toda pompa ritual possível, 
para a pequena península na boca do iga-
rapé, no Solimões. Com isso, produziu-se o 
milagre. A maior parte da população, em 
pequena procissão fluvial, seguiu a imagem 
de sua padroeira. 

Restavam umas trinta casas de taipa, 
em redor de um terreirão. Não apareceu 
vivalma. Os moradores escondiam-se nelas, 
ouvindo-se apenas o riso das crianças, va-
zando pelas frestas das esteiras nas janelas. 
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• • •
Doze anos antes, o Guarda-Marinha 

Felipe tomara algumas doses de uísque e 
estava bem alegre. A recepção do navio 
escola brasileiro, oferecida à sociedade de 
Oslo, era um sucesso. Seu comandante, 
muito satisfeito com isso, se desdobrava em 
agradar as autoridades locais. Já os guardas-
marinha estavam encantados com as lindas 
louras que invadiram o navio, trepidando 
com música alta.

De repente, passou por ele um grupo 
de garotas e uma delas encarou Felipe com 
imensos olhos azuis e um sorriso irresistível. 
Notando a indecisão do jovem, ela tomou a 
iniciativa e se aproximou, dando-lhe boas-
vindas à Noruega. Era uma mulher linda, 
loura, de cabelos longos, finamente vestida 
e maquilada. Foram dançar e o perfume 
francês dela envolveu o guarda-marinha. 

Em pouco tempo, estavam abraçados, ros-
tos colados, sussurrando doces palavras nos 
ouvidos. No intervalo da música, escaparam 
para o convés lateral e se encostaram 
na balaustrada, em beijos infinitos. Isso 
durou até que as amigas vieram buscá-
la. Só então, disseram seus nomes um 
para o outro. Ela se chamava Aud e 
combinou com Felipe vir buscá-lo às 
duas da tarde do dia seguinte. 

Um Mercedes esporte vinho, capo-
ta arriada, veio lentamente pelo cais e 
parou em frente ao navio. Aud estava 
ao volante, com os cabelos presos, 
deixando à mostra um pescoço de 
estátua grega. Felipe desceu apressa-
do a escada de portaló e entrou no 
carro. Ela o enlaçou carinhosamente, 
beijando-o no rosto. Em seguida, pas-
saram devagar ao longo do navio, até 
desaparecerem pelo portão do cais. 
Não tiveram tempo de ouvir a gritaria 
de gol do pessoal que estava no con-
vés, assistindo perplexo toda aquela 
cena e morrendo de inveja.   

Felipe teria três dias livres, que 
foram vividos por eles em um clima 
quase surreal. Naquela tarde, fizeram 
um longo passeio pela cidade e os lin-
dos arredores do fjord de Oslo, bem 
aproveitando a luz tardia do pôr do 
sol de verão. Jantaram um autêntico 
bacalhau norueguês em um elegante 
bistrô francês, ouvindo Aznavour e 
Piaf. Em seguida, ela o levou para 
casa, uma bela mansão em uma 
pequena praia, no bairro elegante de 

Nordstrand, com entrada separada para um 
flat no segundo andar, e vista do mar. Foi a 
noite de amor mais intensa e apaixonada 
que o jovem e inexperiente guarda-marinha 
vivera até então.

No dia seguinte, após o café da manhã, 
Aud levou Felipe para o interior da casa e 
o apresentou aos pais. Eles foram muito 
gentis, mas estavam de saída. Então, ficou 
combinado velejarem juntos no dia seguinte, 
um domingo. O veleiro, o Valkyrie, era um 
42 pés de respeito, atracado no pequeno 
trapiche em frente da casa. 

A linda norueguesa e o guarda-marinha, 
livres e soltos, passaram boa parte do dia 
em visita ao Vigeland Park, sob o impacto 
da estranha beleza das duas centenas de 
esculturas do artista, que ali vivera e lhe dera 
o nome. Dentre elas, destacava-se a coluna 
“O Monolito”, toda esculpida, representan-
do o eterno ciclo da vida, como síntese da 
incrível obra do escultor. De lá, foram ao 
Holmenkollen Jump, nas proximidades, a 

mais antiga e uma das maiores rampas de 
salto de esqui do mundo, também famosa 
pela beleza arquitetônica. 

Seguiu-se uma ida ao Museu Viking, na 
antiga ilha Bigdoy, onde estão os originais de 
embarcações usadas pelos clans dos vikings, 
em expedições predatórias e de conquista. 
Tais viagens ocorreram ao final da Alta Idade 
Média e se estenderam pelos mares Báltico 
e do Norte, e desde a costa leste do Canadá 
até Constantinopla. Os chefes vikings eram 
enterrados nos seus barcos, juntamente com 
tesouros amealhados em vida.

Ao pôr do sol, perdidamente apaixona-
dos, o casal voltou para o flat de Aud e se 
amaram loucamente, com imenso carinho, 
durante toda a noite. 

No domingo, embarcaram no Valkyrie, 
com os pais de Aud, para um cruzeiro no 
fjord de Oslo, lotado de embarcações a 
vela e lanchas. Um dia de sol incomum 
ressaltava o variado colorido das casas, nas 
encostas íngremes do estreito braço de mar.  

Olaf, o pai de Aud, era empresário no setor 
de navegação. A mãe, Ingrid, era administra-
dora de empresas. Ambos muito simpáticos, 
demonstraram grande curiosidade sobre o 
Brasil. Felipe, bom velejador na Escola Naval, 
logo ganhou a confiança de Olaf, que lhe 
entregou a cana do leme da embarcação.

Navegaram durante horas, conversaram 
e riram muito, comeram um lanche delicioso 
preparado por Ingrid. No regresso, o casal 
enamorado recostou-se em um colchão na 
proa do barco, abraçados, em um quase silên-
cio, assistindo o belo pôr do sol. Subitamente, 
descera sobre eles o manto da separação, ali-
nhavado por todas as incertezas do futuro.

Aquela noite foi curta. Felipe teria que 
regressar para o navio até meia noite. O 
navio partiria às nove da manhã seguinte. 
A despedida foi um amor desesperado, com 
angústia e fúria, entre juras e promessas de 
amor. Aud levou Felipe a bordo. As lágrimas 
em seus lindos olhos azuis expressavam 
toda a tristeza do momento. 

Na manhã seguinte, a tripulação estava 
formada nos diferentes conveses do navio, 
em “postos de suspender”. As providências 
finais para a desatracação estavam em 
andamento. Os guardas-marinha formavam 
um grande grupo no convés mais alto, a 
ré do passadiço, voltado para o cais. Felipe 
estava na primeira fila. Súbito, o Mercedes 
vinho, com capota levantada entrou deva-
gar pelo portão e se aproximou da prancha, 
ainda passada. Um forte murmúrio percor-
reu todos os conveses.

Aud saiu do carro mais bela que um 
sonho. Estava vestida com traje escuro de 
amazona, com botas, o cabelo louro se 
compondo com o chapéu de montaria. 
Trazia em uma das mãos um pequeno 
buquê de tulipas vermelhas. Na outra, um 
embrulho de presente. Ela ficou de pé junto 
ao carro olhando para o grupo dos guarda-
marinha. Um silêncio tumular tomou conta 
da cena imobilizada. 

“Guarda-Marinha Felipe apresentar-se 
ao passadiço! ” Foi a ordem repetida 
uma vez no “boca de ferro”. Felipe 
saiu da formatura e dirigiu-se apres-
sado ao passadiço. Lá chegando, 
o oficial encarregado da turma o 
levou ao comandante do navio. 
Este, sorrindo, estendeu-lhe a mão 
em cumprimento e disse:

– Guarda-Marinha Felipe, para-
béns pela forma como o senhor está 
representando o Brasil! Vá se despedir 
dessa princesa! Você tem dez minutos 
para fazer isso! Meus cumprimentos 
para ela! Não me atrase o navio! ...

O guarda-marinha desceu es-
baforido pela prancha, correu até 
sua amada Aud e lhe deu um beijo 
cinematográfico. Em seguida, entra-
ram no carro e lá ficaram por alguns 
momentos se acariciando. Enquanto 
isso, a tripulação toda, calada, gemia 
de inveja com aquele gol de placa...

• • •   
Livinha bateu palmas em frente 

da casa do Comandante Felipe, 
trazendo um cabide e um embrulho 
de roupa passada para entregar. A 
cozinheira Josefa abriu o portão e ela 
entrou na casa pelos fundos. Havia 
algum tempo, ela estava morando 
com uma tia, nas proximidades da 
Base Naval de Val de Cães. 

A moça chamava atenção por 
onde passava. Era morena clara, 

alta, corpo bem feito, cabelo negro, longo. 
Ciosa de sua beleza, ela desfilava com porte 
de gazela. Porém, o que mais chamava a 
atenção eram seus imensos olhos azuis 
turquesa, em um rosto harmonioso, com 
um fino nariz petulante. 

Esses olhos enigmáticos e irresistíveis 
eram herança do pai Ingmar, marinheiro sue-
co que abandonara o navio em Belém, por 
paixão pela floresta amazônica e por Odete, 
morena sestrosa, mistura bem brasileira de 
português, índio e negro. Isso ocorrera uns 
vinte e poucos anos passados, na primeira e 
única viagem do escandinavo aos trópicos.

Naquela época, Odete morava no 
regatão “Amor de Mãe”, recém-herdado 
do pai. Essa embarcação, típica da Ama-
zônia, fazia comércio em uma grande 
área fluvial. O abastecimento, dos mais 
variados artigos e materiais, ocorria em 
Belém, uma semana por mês. Nas outras 
três semanas, o barco percorria os “furos” 
que unem o braço sul do Amazonas com 
o rio Pará, circundando a ilha de Marajó, 
até o braço norte do grande rio. Vendia-se 
de tudo em todo lugar. 

Ingmar, marinheiro de máquinas, co-
nhecera Odete pouco depois do falecimento 
do pai. O sueco era biscateiro conhecido e 
fora fazer um serviço no regatão dela. Os 
dois se enrabicharam, e em pouco tempo 
estavam juntos. Dois anos depois nascera 
a menina, batizada como Liv Engebretsen 
da Silva. Virou Livinha. Odete e Sêo Guimá 
(Ingmar) tiveram mais dois filhos, o Thor e 
a Valkiria (Totó e Quirinha).

O negócio dava muito trabalho, mas 
rendia bem. Era uma família unida, apesar 
das esquisitices do nórdico, que desapa-
recia para pescar, de vez em quando. Até 
que um dia ele não voltou, para desespero 
de Odete e dos filhos, já bem crescidos. 
Depois de muita procura, descobriu-se o 
pior. Sêo Guimá tinha sido engolido por 
uma enorme sucuri, enquanto pescava 
distraído em um igarapé perdido. Mataram 
o bicho, tiraram o corpo decomposto da 
barriga da cobra e o enterraram em um 
barranco distante. Trouxeram algumas fo-
tografias para a família, como testemunho 
do infeliz acontecimento.    

Livinha estava na cozinha esperando 
Josefa, que fora ao galpão nos fundos do  
terreno, quando Felipe entrou para tomar 
água. Ele usava uma bermuda velha, sem ca-
misa, barba por fazer, bastante sujo e suado, 
da arrumação que estava fazendo lá dentro. IL
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era um ótimo cozinheiro, especializado em 
peixadas de tucunaré. 

Sua situação formal a bordo era singu-
lar. Ele teria de ser “devolvido” à mãe, Dona 
Carlota, como prometido pelo comandante. 
Porém, a próxima viagem de uma corveta, 
passando por Santa Rita do Solimões, era 
prevista para dentro de dez meses. A alter-
nativa de lhe pagar as passagens até lá seria 
uma despesa elevada, difícil de justificar. 

Além disso, o rapaz se tornara de 
grande utilidade a bordo, onde todos 
gostavam dele. Foi decidido pagar-lhe, 
pela caixa de economias do navio, um 
pró-labore no valor dos vencimentos de 
um marinheiro. Ele também passou a usar 
o uniforme de funcionário da base naval, 
onde faturava um extra, fazendo biscates 
nas casas dos oficiais.

Genésio cumpria a rotina de bordo. 
“Baixava à terra” nos fins de semana com 
os marinheiros solteiros, para frequentar 
a “Casa da Madrinha”, na zona do cais do 
porto de Belém. Por ser alto, bem apessoado 
e falante, acabou objeto de uma briga de 

A moça se levantou e ele 
parou no meio da cozinha. 
Ambos se encararam por um 
bom tempo, sem saber o que 
dizer. Felipe, já enfeitiçado 
pelos olhos azuis líquidos de 
Livinha, balbuciou:

– Quem é você?
– Eu vim entregar a roupa 

lavada do comandante. Quem 
é você? 

– Eu sou o comandante! ...
Ela perdeu completamente 

o rumo. Aquele homem alto 
e bonito, muito moço, era o 
comandante!? O contrário de 
tudo que ela esperava. Tonta, 
entregou a roupa para ele, sem 
coragem de voltar a encará-lo, 
e saiu quase correndo da casa, 
com o coração disparado...

Felipe deixou a roupa no 
quarto e, também ofegante, foi 
até a varanda na vã esperança 
de avistar Livinha. Sentou-se em 
uma cadeira de braços com a 
cabeça quente. A visão daquela 
mulher, com aqueles olhos, lhe 
trouxera memórias de anos an-
tes, em Oslo. Ele e Aud haviam 
tentado manter vivo o belo 
sonho desfrutado na Noruega. 
Foram muitas cartas apaixonadas, espaçadas 
cada vez mais pelo tempo e a distância, até 
restar somente a saudade que ele gostava 
de sentir, como disse o poeta.

Livinha apurou com Josefa que Felipe 
tinha uma noiva no Rio e morava sozinho na 
casa. E que o comando dele deveria acabar 
em uns poucos meses, quando voltaria para 
o Sul. Calculadamente, ela passou a entregar 
roupa com maior frequência, nos fins de 
semana, quando Felipe estava em casa. E 
Josefa, combinada com a moça, saía para 
fazer as compras da casa.

Não demorou muito os dois se agarraram 
na cozinha, em um fogaréu. Isso se repetiu 
nos sábados seguintes, mais demorado, já 
que Felipe pedia à cozinheira para comprar 
algo na cantina, do outro lado da base. Mas 
o tempo era pouco. Então, combinaram que 
Livinha viria em um domingo, quando o 
comandante estaria sozinho.

Nesse dia, enlouquecidos, foram direto 
para o quarto, arrancando as roupas. Porém, 
antes da consumação do ato, Livinha conteve 
o parceiro e lhe sussurrou ao ouvido que 

era virgem. E acrescentou, apaixonada, que 
queria ter um filho com ele, mesmo sabendo 
da sua ida para o Sul em breve. 

Foi um balde de água fria. Felipe se 
impressionou com a ingenuidade e pure-
za dela e recuou, apesar de hipnotizado 
por aqueles belos olhos azuis, e desejá-la 
muito como mulher. Ficaram abraçados 
por longo tempo, conversando e se aca-
riciando. Até que, inconsolável, Livinha 
resolveu ir embora. 

• • •
Genésio tirou o gesso assim que o 

navio chegou a Belém. A essa altura, já 
havia se enturmado com a tripulação da 
corveta. Ele estava sempre pronto a coope-
rar em tudo, e foi colocado como ajudante 
do mestre do navio. Sua curiosidade e 
habilidades inatas o capacitavam a realizar 
múltiplas tarefas, desde “bater ferrugem” e 
pintar conveses e anteparas, até ajudar no 
reparo de motores diesel e elétricos, e traba-
lhar no torno. As lanchas de bordo também 
passaram a ser mantidas por ele, como fazia 
em sua terra natal. Para completar, Genésio 

mulheres, que degenerou em um conflito 
generalizado. Muita gente saiu machucada, 
e a “Casa” ficou bastante quebrada. 

   O Comandante Felipe aplicou penas de 
prisão rigorosa aos marinheiros, cumpridas no 
Grupamento de Fuzileiros. Quanto a Genésio, 
ele ficou impedido de sair do navio e da 
base naval por duas semanas. Também foi 
acertada uma indenização à “Casa”, após ne-
gociação com a “Madrinha”, preocupadíssima 
em não perder a freguesia dos marinheiros. O 
valor foi dividido em três partes iguais, entre 
o navio, os marinheiros e o Genésio, por ter 
sido o causador do conflito. 

Felipe estava na sala, em uma manhã de 
sábado, quando Livinha e Genésio passaram 
pela calçada, de mãos dadas, rindo, em con-
versa animada. O comandante ficou perplexo 
com aquilo, o coração acelerado. Pior ainda 
quando o casal parou na calçada, de modo 
que ela pudesse olhar, demoradamente, para 
a janela atrás da qual Felipe se escondera. 

Foi um fim de semana infernal para Felipe. 
Ele lutou o tempo todo contra o sentimento 
irracional de perda daquela linda mulher. Ao 
mesmo tempo reconhecia ser normal que ela, 
recusada, buscasse outro companheiro. Mas o 
coração e o orgulho de Felipe estavam feridos. 
Ele dormiu mal naquela noite, engendrando 
mil artimanhas para tentar reaproximar-se 
de Livinha. E se ela lhe desse um fora? Havia 
também o envolvimento de Genésio, de 
quem Felipe gostava muito, e que poderia 
sair machucado dessa história. As mulheres 
são um bicho danado...

O comandante acordou zonzo na segun-
da -feira, porém decidido a botar uma pedra 
sobre o assunto. Não foi fácil ir para bordo 
na certeza de encontrar Genésio, o outro. 
De fato isso ocorreu quando o rapaz veio 
cumprimentá-lo, como ocorria todos os dias. 
Felipe, com enorme sentimento de culpa, fez 
o possível para aparentar normalidade, na 
breve conversa que tiveram.

A vida continuou em sua rotina, até o 
dia em que o imediato comentou com o 
comandante a novidade de que o Genésio 
estava namorando uma moça muito bonita, 
chamada Livinha, e acrescentou:

– É aquela que entrega roupa lavada nas 
nossas casas. O senhor já deve ter visto, e se 
não viu, chefe, vale a pena prestar atenção. 
É um mulherão.

E concluiu, atingindo o fígado do co-
mandante:

– Esse Genésio é um cara muito esperto. 
Ele merece...

Alguns meses depois, correu a notícia de 
que Genésio e Livinha iriam se casar e viajar 
para Santa Rita do Solimões. A tripulação do 
navio estava fazendo uma “vaquinha” para 
pagar a viagem, o que seria a lua de mel do 
casal. O imediato avisou ao comandante que 
Genésio lhe pedira uma audiência, junto com 
a futura esposa. E adiantou o assunto, que 
era convidá-lo para ser o padrinho do casa-
mento, a ocorrer na capela da Base Naval, 
oficiado pelo capelão de Marinha. 

Felipe amanheceu nervoso no dia da 
audiência. O jovem casal estava contido, 
acompanhado pelo imediato. O comandante 
procurou deixá-los à vontade, tratando-os 
com carinho. O convite foi feito por Genésio, 
dizendo que deviam muito a Felipe, por haver 
propiciado seu encontro. Felipe aceitou hon-
rado e fez um brinde à felicidade deles com 
champanhe trazido por um taifeiro. Livinha 
aproveitou a descontração do momento e 
pediu a Felipe, como presente de casamento, 
que ele viesse à cerimônia com “aquele uni-
forme azul que vocês usam no Sul”.

Felipe estava muito mais nervoso, em 
uniforme azul, conduzindo Livinha para o 
altar da capela da Base Naval. Sem dúvida, 
ela era a noiva mais linda que já fizera 
aquele percurso. A tripulação da corveta, 
incluindo os oficiais, comparecera em peso, 
além de muitos outros militares e civis da 
área. Também ali estavam todos os membros 
da família do falecido sueco Ingmar. Na 
entrega da mão de Livinha a Genésio, na 
frente do padre, a virgem beijou o rosto do 
comandante e disse ao seu ouvido:

– Muito obrigada, Felipe. Meu primeiro 
filho vai ter teu nome. 

• • •
A conversa entre o Almirante Felipe e o 

jovem primogênito de Livinha e Genésio, já 
durava quase uma hora, quando o assistente 
avisou ao chefe que havia gente aguardando 
para falar com ele. 

O almirante estava feliz por ouvir tão 
boas notícias de Santa Rita do Solimões. 
Assim foi, ao saber que Genésio prosperara 
muito com uma empresa de barcos de pas-
sageiros e de carga, baseada em Santa Rita, 
operando no Alto Solimões, desde Tabatinga 
até Manaus. Também soube que a vila atra-
vessara o igarapé e crescera muito. E que a 
“vila velha” fora extinta, com o saneamento 
da terrível lepra que lá existira. Quanto ao 
padre Miguel, ele quase não envelhecera 
na fotografia que lhe enviara, junto com um 
papagaio novo, em uma pequena gaiola.  

A fotografia da família, na sombra da 
imensa samaumeira, com Genésio e Livinha 
ao centro, abrangia os cinco filhos, de Felipe 
à caçula Antonia, uma linda pré-adolescente, 
cópia fiel da mãe.

Ao se despedirem, o almirante não se 
conteve, e perguntou a Felipe:

– Quantos de vocês têm os olhos azuis 
de sua mãe?

– Eu, a Antonia e o do meio, o Marcelo. 
Nós zoamos os outros dois, a Rita e o Pau-
lo, de olhos pretos, dizendo que somos os 
nobres e eles a ralé. 

• • •
Alguns anos depois, o Almirante Felipe, 

na reserva, foi procurado por um oficial que 
servira com ele, muito seu amigo. Ele recém-
chegara do exterior, onde fora comandando 
o Navio-Escola, com a última turma de 
guardas-marinha.

Almoçaram no Clube Naval, e o Coman-
dante Cesar Augusto contou ao almirante 
novidades da Noruega, onde o navio esti-
vera. Disse ele que, durante a recepção a 
bordo, em Oslo, fora procurado por uma bela 
e elegante senhora, conhecida como uma 
das maiores fortunas do país. Ela é viúva de 
um grande armador e dirige as empresas, 
ligadas a petróleo, herdadas do marido. 

– Chefe, a Sra. Aud Bergman perguntou 
a mim pelo senhor, dizendo que havia lhe 
conhecido na sua viagem de instrução, des-
culpe, há muitas décadas. Queria saber tudo 
a seu respeito e eu, apanhado de surpresa, 
tive que navegar, com muito cuidado, em 
um canal estreito.

Ela foi me ouvindo falar sobre o pouco 
que conheço da sua vida, com seus imensos 
olhos azuis devorando tudo o que eu dizia, 
tomada de grande emoção. Ao final, ela me 
encarou entre lágrimas e falou:

– Obrigada, comandante. Eu precisava 
muito ouvir isso. Peço-lhe um último favor. 
Diga ao Almirante Felipe que eu continuo no 
mesmo endereço. Ele sabe qual é...

Naquela noite, o Guarda-Marinha Felipe 
abriu, no computador, o endereço de Aud, 
guardado no fundo da memória. Estava lá a 
bela mansão, no bairro elegante de Nodstrand, 
exatamente como ele a deixara décadas atrás. 
A imaculada cerca de madeira branca; o gra-
mado tratado; a pequena praia; o caminho 
estreito para o flat de Aud, no segundo andar; 
a janela dupla, com vista para o mar... n

*Contra-Almirante (Ref).  
domingos860@gmail.com 
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                                                          papa francisco e a                                                                    jornada mundial da juventude

CrÔnICa

J
uventude é sinônimo de mudança. E a 
Igreja logo percebeu a importância da 
juventude para a sua existência.

“A Igreja vos olha com confiança 
e com amor”, disse o Papa Paulo VI 
em sua mensagem aos jovens após a 

conclusão do Concílio Vaticano II, em 1965. 
Seguindo-se a ele, o santo João Paulo II, 
enquanto Papa, desenvolveu uma relação 
afetuosa com a juventude, incentivando-a 
na missão e na preservação da sua alegria 
e coragem em seguir verdadeiramente as 
pegadas do Senhor e Mestre Jesus Cristo.

A juventude recebeu lugar de destaque 
dentro da Igreja e, nos últimos anos, tem sido 
envolvida em movimentos e pastorais, rece-
bendo novo ânimo focado na evangelização, 
onde o jovem é chamado por Deus para viver 
desafios de uma sociedade conturbada pela 
exposição corporal e a imposição da mídia 
consumista marcados pelo capitalismo e 
pelo sensacionalismo.

Basta lançar um olhar para o ano de 
2013 e ver a cidade do Rio de Janeiro rece-
bendo quase 3 milhões de jovens de várias 
nacionalidades para participarem da Jornada 
Mundial da Juventude, um encontro com o 
Papa Francisco, como forma de manifestar 
a fé católica. Contrariando as críticas sobre 
o “envelhecimento” da Igreja, esses jovens 
mostraram a existência da juventude  

católica e sua disposição em seguir a cruz 
de Cristo onde quer que seja. Coragem para 
servir a Cristo e anunciar o evangelho foi a 
mensagem transmitida pelo Papa Francisco 
aos jovens católicos.

Porém, a história guarda episódios não 
tão inspiradores e felizes. “Deixai vir a mim 
as criancinhas porque delas é o reino de 
Deus”. Essa passagem escrita no evangelho 
de São Lucas, apesar de exaltar a inocência 
dos corações das crianças, teria motivado 
uma das Cruzadas que marcaram a Idade 
Média por envolver crianças e jovens numa 
expedição pelo continente europeu e que, 
ainda hoje, é um capítulo misterioso por 
conta da variedade de versões trágicas sobre 
o desfecho dessa empreitada.

Acreditava-se que a pureza característica 
das crianças possibilitaria a reconquista da 
Terra Santa, uma vez que, sendo puras de 
coração, as crianças estariam sob proteção 
divina. Essa ideia cresceu e ganhou força 
após a mal sucedida Cruzada de 1202, a 
quarta Cruzada, por desviar-se da missão e 
tentar, fracassadamente, conquistar a Igreja 
Ortodoxa de Constantinopla.

Um jovem camponês francês, chamado 

Estevão de Cloyes, estava convencido de 
que Deus lhe falara pedindo para organizar 
e liderar uma marcha rumo à Terra Santa 
para libertá-la dos infiéis.

Ele foi até a cidade de Saint Denis com 
a intenção de encontrar-se com o rei Felipe 
Augusto para contar sobre a revelação divina 
que recebera. Defendia que o exército, para 
essa nova Cruzada, deveria ser formado 
apenas por crianças. Ideia absurda, mas, um 
possível erro de tradução da palavra pueri, 
rapaz em latim, pode ter gerado essa versão 
com crianças protagonizando a Cruzada.

Segundo relatos, simultaneamente à che-
gada de Estevão já havia na cidade o início 
de um movimento formado, em grande parte, 
por religiosos, com o intuito de organizar uma 
nova Cruzada. Estevão teria se juntado a eles 
e, aos poucos, mais pessoas se incorporavam 
ao grupo. Ainda de acordo com os historiado-
res, o perfil das pessoas variava entre jovens 
camponeses e moradores de rua.

Seguindo em frente, a caravana já com 
números na casa dos milhares, teria che-
gado ao litoral do mar Mediterrâneo. Ali, 
apoderando-se do título de santo, Estevão 
teria ordenado que as águas se abrissem 
para dar passagem aos seguidores, o que 
não aconteceu.

Frustrados, muitos fizeram o caminho 
de volta. Como que por milagre, mercadores 

ofereceram-se para transportar o grupo  
restante até a Terra Santa, o que, novamen-
te, não aconteceu. Desaparecidos, cerca de  
2 mil jovens tornaram-se prisioneiros,  
foram vendidos como escravos para árabes 
e algumas meninas foram destinadas à pros-
tituição, constituindo trágico epílogo para a 
cruzada das crianças.

Todos os meios sociais apresentam 
indivíduos propensos à liderança. Motivar 
as pessoas a seguirem um caminho, a acre-
ditarem numa história, a escolherem um 
representante voluntariamente, sem o uso da 
força e da violência, nada mais é do que o 
exercício prático da liderança. Essa “condução 
da massa” muitas vezes é baseada nas convic-
ções e nos valores do líder, construindo uma 
relação que integra os membros do grupo, 
inspirando-os a adotarem e incorporarem tal 
filosofia em suas vidas.

É concedido à figura do líder o poder de 
representar a vontade coletiva, uma espécie 
de “efeito de oráculo”, com a capacidade de 
falar pelo grupo em aparente abnegação dos 
seus interesses próprios, o que foi chamado 
de poder simbólico pelo sociólogo francês 
Pierre Bourdieu.

Sob o escolhido são depositadas 
expectativas, anseios, e dele se espera 
a orientação para uma nova realidade. 
Nessa vertente altruísta de preocupar-se 
mais com o outro do que consigo mesmo, 
reside a essência do fanatismo. O mau 
direcionamento dessas habilidades para 
práticas exageradas, caracterizadas pelo 
radicalismo de pensamento, configura um 
comportamento fanático e intolerante que, 
frequentemente, aponta para o desastre.

Certos líderes não hesitam em mane-
jar o carisma e o fascínio de que nascem 
dotados, manobrando com maestria a face 
psicossocial do poder para manipular com 
facilidade as multidões ávidas por liderança, 
encontradas em todos os estratos sociais(1).  

O fanat ismo rel ig ioso possibi l i ta o  
surgimento de líderes fundamentalistas e do 
fanatismo político emergem revolucionários 
intolerantes. Como exemplo, temos o padre 
Antônio Conselheiro.

O exemplo da Cruzada das Crianças 
mostra que a ousadia dos jovens os leva a 
feitos extraordinários, porém, muitas vezes 
trágicos. Precipitação e falta de informação 
são o ponto fraco da juventude, muitas vezes 
manipulado em favor de interesses alheios. 
Em semelhança à Cruzada das Crianças, 
a Guerrilha do Araguaia soube manipular 
o idealismo da juventude na tentativa de 
derrubar o sistema de governo vigente e 
instaurar o comunismo no Brasil.

Importando as mesmas táticas empre-
gadas nas revoluções chinesa e cubana, a 
Guerrilha do Araguaia foi uma demonstração 
concreta da sordidez contida na ideologia 
comunista, capaz de manipular populações 
miseráveis, transformá-las em reféns e, covar-
demente usá-las como escudo durante o con-
flito armado. Mesmo antes do endurecimento 
do regime em 1968, grupos e organizações já 
preparavam um projeto revolucionário ofen-
sivo, aos moldes bolchevistas: a implantação 
da guerra popular para a posterior tomada do 
poder. Sequestros de diplomatas estrangeiros 
e de aviões comerciais, os assassinatos, os 
“justiçamentos” de companheiros, os assal-
tos às agências bancárias eram as fontes de 
provento que financiavam as ações militantes, 
revelando-se como táticas militares que, a 
posteriori, levaria o movimento à ruína.

Silenciosamente a ideologia comunista 
foi inserida na realidade dos jovens por 
meio de estratégias de recrutamento bem 
planejadas. Primeiramente, a formação de 
grupos de estudos em universidades com 
encontros sociais em bares, restaurantes 
e shows, aliciavam os jovens. Em seguida, 
aqueles que se mostravam mais articulados 
eram convidados para discussões políticas 
abrangentes e, aos poucos, o tema era apro-
fundado para a realidade política brasileira. 
A conclusão era a de que o sistema vigente 
era ineficiente, explorador e corrupto.  

Transbordantes de insatisfação e seden-
tos por mudança, os seduzidos jovens 
envolviam-se em ações de militância que 
evoluíam para enfrentamentos com a polícia 
e, por fim, para a guerrilha armada.

Ingenuamente envolvidos e dispostos a 
irem às últimas consequências, esses jovens 
perderam a dignidade, a independência e a 
vida em defesa dos ideais de outras pessoas. 
Dos guerrilheiros recrutados para o Araguaia, 
44% eram estudantes universitários e 8% 
secundaristas, ou seja, mais da metade dos 
militantes guerrilheiros eram jovens aliciados 
nas cidades e enviados à densa floresta ama-
zônica. Entre dezembro de 1967 e março de 
1972 aproximadamente 60 jovens foram le-
vados e incorporados ao grupo instalado na 
região desde 1966. Praticamente todos esses 
jovens guerrilheiros foram abandonados à 
própria sorte pelos principais dirigentes que 
comandavam o movimento de longe, mais 
de 2.000 km de distância da área, e exigiam 
o cumprimento das decisões e aceitação 
indiscutível dos procedimentos impostos 
pelo comando partidário.

Através de leis próprias, o “Tribunal Re-
volucionário” criado pela “Comissão Militar”, 
que dirigia a guerrilha, “justiçava” os inte-
grantes que ousassem pensar em abandonar 
a guerrilha, bem como habitantes da região, 
por suspeita de colaboração com as Forças 
da Ordem, considerados “inimigos do povo”. 
Assim foi feito com um jovem morador da 
região, João Pereira, de apenas 17 anos, 
suspeito de ser guia dos militares. O rapaz 
foi capturado pelos militantes e esquartejado 
na frente da família para servir de exemplo 
aos outros moradores.

Massacrados no Araguaia, esses jovens 
foram a personificação da artilharia, sen-
do eles mesmos as balas mortíferas que 
atingiam aqueles que defendiam o país da 
invasão comunista.. n

CRuzADA  
DAs CRiANçAs

*Publicitária

nota 
(1) Joir Fonseca de Moraes – Juiz do Trabalho.

  jovens na quarta cruzada, em 1202, e na guerrilha do araguaia, em 1971

MaYara loPeS*

papa paulo vi
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A
nália Franco Bastos, ou simples-
mente Anália Franco, nasceu na 
cidade de Resende, em 10 de 
fevereiro de 1856, e faleceu vi-
timada pela gripe espanhola na 
cidade de São Paulo, em 20 de 

janeiro de 1919. Foi professora, jornalista, 
poetisa e filantropa.

Diplomada como normalista com 16 
anos de idade, através de um concurso pro-
movido pela Câmara de São Paulo, exerceu 
o cargo de professora primária. Nessa época 
acabara de entrar em vigor a Lei do Ventre Li-
vre, também conhecida como Lei Rio Branco, 
uma lei abolicionista, assinada pela Princesa 
Isabel e promulgada em 28 de setembro 
de 1871. Essa lei considerava livre todos os 
filhos de mulheres escravas nascidos a partir 
da data da promulgação. 

Como seus pais continuariam escravos 
(a abolição total da escravidão só ocorreria 
em 1888, com a Lei Áurea), eram oferecidas 
duas possibilidades para as crianças que nas-
ciam livres: ficar aos cuidados dos senhores, 
até que completassem 21 anos de idade, ou 
entregues ao governo. O primeiro caso foi 
o mais comum, e beneficiava aos senhores, 
que poderiam explorar a mão-de-obra des-
sas crianças até os seus 21 anos. 

Revoltada ao tomar conhecimento de 
que os recém-nascidos de escravas esta-
vam sendo encaminhados à Santa Casa de 

Misericórdia, Anália Franco notabilizou-se 
por solucionar essa verdadeira falha moral 
da lei. Dirigiu-se às esposas dos fazen-
deiros e trocou o seu cargo, na capital 
paulista, por outro no interior, onde fundou 
muitas casas de abrigo para socorrer as 
crianças necessitadas.

Graças à ajuda de uma dessas fazendei-
ras, numa cidade no norte do estado de São 
Paulo, obteve uma casa para instalar uma 
escola primária. Porém, para a cessão gratuita 
do imóvel, a fazendeira lhe impôs condições 
que segregavam as crianças brancas e ne-
gras. Anália recusou-se terminantemente, 
passando a pagar do seu bolso o aluguel 
do imóvel. A fazendeira, ressentida com a 
altivez da jovem professora e vendo a sua 
casa, embora alugada, transformar-se num 
albergue, recorreu ao marido, um “coronel”, 
que obteve, com seu prestígio, a remoção de 
Anália. Anunciou então, num jornal local, que 
ao lado da escola pública havia um pequeno 
“abrigo” para crianças desamparadas... 

Anália não desanimou e, embora contra 
o setor conservador da cidade, obteve o 
apoio dos abolicionistas e republicanos. 

Sua perseverança foi tanta que fundou 
mais de setenta escolas e mais de vinte 
orfanatos. Na cidade de São Paulo, criou 
uma importante instituição de auxílio às 
mulheres, no bairro que hoje tem o seu 
nome: Jardim Anália Franco. 

Criou uma revista, intitulada “Álbum 
das Meninas”, cujo primeiro número veio a 

público em 30 de abril de 1898. O artigo de 
fundo dessa edição inaugural tinha o título 

“Às mães e educadoras”.
Pouco depois, em 17 de novem-

bro de 1901, com o apoio de vinte 
senhoras, fundou um instituto 

educacional no Largo do Arou-
che, que denominou Asso-
ciação Feminina Beneficente 
e Instrutiva. A Associação 
Feminina mantinha ainda 
um bazar, para a venda dos 
artefatos produzidos nas suas 

oficinas, com uma sucursal na 
Ladeira do Piques.

Instalou várias escolas, ma-
ternais e elementares, e, com uma 

inauguração solene, o Liceu Feminino, 
destinado a instruir e preparar professoras 
para a direção daquelas escolas, com o curso 
de dois anos para as “escolas maternais” e de 
três anos para “escolas elementares”.

Anália Franco mantinha várias escolas 
reunidas, na capital, e escolas isoladas, no in-
terior do estado, além de escolas maternais, 
creches, na capital e no interior, bibliotecas 
anexas às escolas, escolas profissionais 
de arte tipográfica, curso de escrituração 
mercantil, prática de enfermagem e arte 
dentária, de línguas (francês, italiano, inglês 
e alemão), de música, desenho, pintura, pe-
dagogia, costura, bordados, flores artificiais e 
chapéus, num total de 37 instituições.

Sem qualquer recurso financeiro, conse-
guiu adquirir, em 1911, a Chácara Paraíso, 
que havia pertencido a Diogo Antônio Feijó. 
Nesse espaço fundou a Colônia Regenerado-
ra D. Romualdo, transformando o casarão, a 
estrebaria e a antiga senzala, em locais de 
internação. Sob direção feminina, internou 
ali os rapazes mais aptos para a agricultura, 
horticultura e outras atividades agropastoris, 
e também recolheu mulheres prostituídas, 
conseguindo regenerar centenas delas.

Anália Franco constituiu, durante a 
sua vida, 71 escolas, dois albergues, uma 
colônia regeneradora para mulheres, 23 
orfanatos, uma banda musical feminina, 
uma orquestra, um grupo dramático, além 
de oficinas para manufatura, em 24 cidades 
do interior e da capital.

Faleceu quando estava prestes a viajar 
ao Rio de Janeiro, para fundar mais uma 
instituição, o “Asilo Anália Franco”, tarefa 
concluída por seu esposo. n 

      grAnde 
mulHER 
    BrAsileirA

A verdadeira caridade não é acolher  
o desprotegido, mas promover-lhe  

a capacidade de se libertar.  
Anália Franco 

joSé carloS MedeiroS*

*Bibliotecário
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