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• • • 

O 
socialismo de Estado, que ba-
seia seus meios de produção no 
Estado, é um monstro que tem 
o instinto de devorar as próprias 
pernas e braços. Logo, ele tem 

que ser arrastado para sobreviver. 
É no deslocamento desse monstro 

que a história nos mostra a triste desilu-
são da ideologia. Em seu dorso, ao sabor 

do frescor da brisa, viaja confortavel-
mente a nova classe dominante: a No-
menklatura. Abaixo, carregando-o sobre 
os ombros a mesma classe oprimida que 
o monstro prometeu resgatar.

Braços, pernas e músculos são os 
empreendedores, as empresas e os em-
presários, mas, também, os cientistas, 
os criadores, os artífices e os operários. 

São os responsáveis pela imensa evo-
lução da humanidade, ocorrida desde 
duzentos e cinquenta anos. É deles 
que se origina a quase totalidade dos 
sábios que conseguiram, nos últimos 
cinquenta anos promover noventa por 
cento da evolução científica e tecnoló-
gica produzida por toda a humanidade, 
e que nos permite, hoje, excelentes 
perspectivas de vida.

Movimentos sociais que lutam pela 
eliminação da propriedade privada e 
pela estatização dos meios de produção 
seguem, iludidos, sem a menor ideia 
do que os espera em caso de algum 
sucesso. Nada sabem sobre o extermí-
nio de dois milhões de cambojanos, 
provocado pelo movimento rural de Pol 
Pot. Nada sabem sobre a cruel servidão 
dos Kolkhozes russos e seus quatorze 
milhões de mortos. Desconhecem, 
também, o maior drama da humanida-
de nos mais de cinquenta milhões de 
chineses que pereceram de fome pelo 
fracasso do desastroso e radical progra-
ma rural do “Grande Salto Adiante”, de 
Mao Tse Tung.

Durante anos, a análise crítica e 
o empreendedorismo foram crimes 
combatidos em Cuba, pois constituíam 
traição à doutrina. A rejeição ao mérito 
inibiu a evolução. Hoje o país aluga o tra-
balho de seus cidadãos para completar 
seu orçamento. 

Felizmente as nossas crianças 
acham que só Deus e o Google sabem 
de tudo... Assim, entre nós, rezam os 
que têm fé, e se informam e conduzem 
seu destino aqueles que creem em  
si mesmos.

cf (ref-im) Osmar Boavista da cunha junior
Diretor Cultural
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EvENtOs E
COmEmORAçõEs
DO ClubE NAvAl

EvENtOs E
COmEmORAçõEs
DO ClubE NAvAl

              

salÃO de Belas arTes 
esPecial dO cluBe naval • 
Foi inaugurado no dia 14 de novembro 
o salão especial de Belas artes, com a 
presença de artistas premiados, sócios 
do Clube Naval, e que fazem parte da  
associação Brasileira de Belas artes – 
aBBa. agradecimento especial à pre-
sença de Nelly Chio Ming, artista men-
tora intelectual do salão, à Francesca 
Nacarato, e ao CMg (Ref) hugo Ber-
nardi junior.

almOçO geda • Coordenado pelo 
CMg (Ref-IM) josé da Cunha Faria, o 
grupo de estudos em administração – 
geDa, tem o propósito de aprimorar a 
cultura da administração em nosso país. 
em seu 18º aniversário, promoveu um 
fraterno almoço de confraternização, com 
amigos e colaboradores, e a presença do 
presidente do Clube Naval,  valte (Ref-
FN) paulo Frederico soriano Dobbin. 

cursO direiTO maríTimO – cluBe naval e femar • 
encerrou-se no dia 19 de novembro, o curso de Direito Marítimo II, mi-
nistrado pelo professor CMg (RM1) paulo Roberto Ramos da silva. Re-
sultado da parceria entre o Clube Naval e a Fundação de estudos do Mar 

(FeMaR), o curso teve por objetivo principal ensinar as provi-
dências básicas relacionadas à cobertura do seguro marítimo. 
Na foto, o CMg (RM1-t) adão Chagas de Rezende e o professor 
Dr. paulo Roberto, ladeados pelos alunos do curso.

Bacalhau cOm O PresidenTe 
• Dia 9 de dezembro, o presidente do 
Clube Naval,  valte (Ref-FN) paulo Frede-
rico soriano Dobbin, acompanhado da sua 
diretoria e membros dos Conselhos Dire-
tor e Fiscal, recebeu no salão dos Conse-
lheiros (4º andar), um grande número de 
sócios e convidados, para a tradicional  
confraternização de final de ano  “O Baca-
lhau com o presidente”. Na oportunidade, 
transmitiu a todos os votos de felicidade 
no Natal e de prosperidade no ano Novo.

PalesTra gruPO inTeresse em mÚsica • Encerrando as 
programações musicais deste ano do grupo de Interesse em Música, foi 
exibido no dia 12 de novembro, no auditório do Clube Naval, o vídeo 
comemorativo dos 50 anos da coroação da rainha da Inglaterra, realiza-
do nos jardins do palácio de Buckingham, londres, com a participação 

da Orquestra sinfônica da BBC e de diversos artistas co-
nhecidos internacionalmente, como Robert alagna (tenor), 
angela gheorgiu (soprano), Mstislav Rostropovich (violon-
celista), Kiri te Kanawa (soprano), e outros. apresentação e 
comentários do CMg (Ref-IM) haroldo Belém.

enTrega de esPadas a 
asPiranTes da escOla 
naval • a cerimônia de entre-
ga de espadas aos aspirantes da 
escola Naval foi realizada no dia 
27 de novembro, no salão dos 
Conselheiros. Contou com a pre-
sença dos familiares, amigos, só-
cios e diretores do Clube Naval.
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PoLÍtICa InteRna

E
nquanto se consomem elevados 
recursos, tempo e mobilizações 
nos âmbitos federal, estadual e 
municipal para que as Comissões 
da Verdade investiguem as graves 
violações de direitos humanos 

ocorridas há quase meio século e, portanto, 
pertinentes ao âmbito exclusivamente histó-
rico, muito mais graves (até porque atuais) 
violações de direitos humanos continuam a 
ser, sistematicamente, perpetradas no Brasil 
nos mais variados setores da sociedade 
civil. A contínua perseguição de minorias 
como os negros, homossexuais, indígenas 
etc (além da manutenção do preconceito de 
gênero) continua pesando negativamente 
nas estatísticas do país. No que se refere 
aos pejorativamente denominados “gays”, 
o Escritório Nacional de Direitos Humanos 
recebeu mais de 3 mil denúncias de violên-
cia em 2012, o que representou um cresci-
mento de 166% em relação a 2011 e, ainda, 
segundo relatórios do Grupo Gay da Bahia 
– GGB, mais de 600 homossexuais foram 
assassinados nos últimos dois anos. 

De extrema gravidade são também 
as constatações do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) no que concerne à situação das 
instituições prisionais brasileiras, que permi-
tem a absoluta e recorrente degradação da 

dignidade humana. Tal como no passado, 
agentes do Estado Oficial ignoram os mais 
elementares direitos constitucionais expres-
sos e legitimamente assegurados para todo 
o povo brasileiro. Estes, quer por atos comis-
sivos, quer por simples omissões, perpetram 
as mais bárbaras ações, conforme constatou 
o CNJ: pessoas que, após simples interroga-
tório, encontram-se ilegalmente presas por 
mais de 6 anos, muitas algemadas por mais 
de 30 dias nos corredores das cadeias, sem 
banho ou visitas e defecando sobre seus 
próprios pés, e muitos presos fazem seus 
curativos com papel higiênico. 

Na era da “consagração dos direitos 
humanos”, essa realidade se configura como 
paradoxal e não parece, de fato, diversa das 
encontradas nas masmorras medievais e nas 
fortalezas construídas no início do século 
XIX, em que muros, células, ferrolhos e 
castigos, visavam “modelar” os indivíduos 
desviantes das “normas e condutas”, muitos 
destes encarcerados pelo simples fato de 
serem diferentes. Hoje, consoante dados do 
Sistema de Informações Penitenciárias, a 
taxa de encarceramento do país aumentou 
quase 30% nos últimos cinco anos. A po-
pulação adulta em prisões já passa de meio 
milhão de pessoas, o que excede em 43% 
a capacidade das penitenciárias.

O Relatório Mundial de Direitos Huma-
nos, edição de 2014, elaborado pela ONG 
Human Rights Watch, apresenta os desafios 
que o País ainda precisa enfrentar, como 
a violência policial, o uso da tortura e a 
superlotação das prisões. Além do número 
excedente de presos por espaço e das más 
condições das cadeias, a tortura – não a 
pretérita, mas a presente nos dias atuais –, 
foi classificada pela ONG como um problema 
crônico nas delegacias de polícia e nas pri-
sões brasileiras. As práticas abusivas de po-
liciais, iguais às de muitos chefes de facções, 
são motivos de preocupação da instituição, 
porque tanto os agentes da lei que cometem 
abusos contra os presos como os agentes 
do denominado Estado Paralelo raramente 
respondem judicialmente pelos crimes.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública também mostram que 1.890 pessoas 
morreram em operações policiais no Brasil 
em 2012, uma média de 5 pessoas por dia. 
Enquanto nas cidades a preocupação é com 
a ação das policias, no campo, os conflitos de 
terra levam a uma verdadeira batalha entre 
ativistas rurais e indígenas e donos de terra. 
Conforme a Comissão Pastoral da Terra, em 
2012, 36 pessoas envolvidas em conflitos 
de terra foram mortas e 77 foram vítimas de 
tentativa de homicídio em todo o país.

Insta salientar que somente entre 2009 

e 2011, o CNJ registrou a existência de 180 
cadáveres cujas mortes simplesmente “não 
possuem causa”, o que, estatisticamente, é 
um número proporcionalmente muito supe-
rior aos mortos e desaparecidos em torturas 
durante todos os 20 anos de vigência do 
chamado Regime Militar, e, o que é mais 
grave, estão ocorrendo no presente, não 
representando meras ilações históricas.

Portanto, resta urgente que providências 
efetivas sejam tomadas, notadamente pelo 
Executivo, sendo certo que é hora de nossa 
capitã deslocar a lanterna da popa, redire-
cionando-a para a proa do navio, escrevendo 
o seu importante legado na área de direitos 
humanos para as atuais e futuras gerações, 
que clamam por um novo Brasil mais digno 
e humano. n

as gRaves e atuaIs  vIOlações De 

DIREItOs 
HumANOs 
e a COMIssãO NaCIONal Da veRDaDe

Reis FRiede*

*Desembargador Federal e  
ex-Membro do Ministério Público.  
Mestre e doutor em Direito  
pela UFRJ. Professor e pesquisador  
do Programa de Mestrado em  
Desenvolvimento Local do Centro  
Universitário Augusto Motta e professor  
titular da Universidade Veiga de Almeida.  
Autor de várias obras jurídicas,  
dentre as quais se destaca Curso de  
Ciência Política e T.G.E, 5ª edição,  
Editora Freitas Bastos, 2014.
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PoLÍtICa InteRna

A 
Comissão da Verdade deveria 
ser chamada de a Comissão da 
Ingenuidade, pois seu relatório, 
a ser publicado no inicio de de-
zembro, vai sugerir, entre outras 
medidas revanchistas, reformas 

que visem a redução da segurança pública e 
uma ampla política de educação em direitos 
humanos! Os nossos traficantes e bandidos, 
cada vez mais insensíveis e audaciosos, que 
matam, estupram, traficam, extorquem, 
invadem e destroem prédios públicos e par-
ticulares, agradecem, em regozijo!

Sim, medidas revanchistas, como mu-
dança de nomes de ruas, prédios e logra-
douros, que homenageiam os presidentes 
militares, todos saídos do poder remediados, 
sem fortunas, muito diferente dos democráti-
cos que se seguiram. Ou será que corrupção 
não é caso de afronta aos direitos humanos 
do povo brasileiro? 

Em que planeta esses teóricos-caridosos 
vivem? Não estão vendo a crescente onda 
de violência no mundo, quando a normali-
dade é a guerra, e não a paz, pelos vários 
confrontos e antagonismos históricos, po-
líticos, religiosos, de raça, de separações, 
de civilizações..., que estão nas manchetes, 
dia após dia, em cada página dos jornais? 
Por que essa gente não vai ao condomínio 
da Minha Casa, Minha Vida, recentemente 

A COmIssÃO DA 
INGENuIDADE

*Vice-Almirante (Ref)

Luiz séRgio siLveiRa Costa*

A piedade torna-se assassina quando 
perdoa o assassino”
 Shakespeare

invadido por bandidos armados, numa clara 
demonstração de desrespeito à lei, aos direi-
tos humanos dos que se habilitaram legal-
mente à moradia, e de não temer à Polícia, 
e tentam, com a sua tábula rasa de direitos 
humanos, sensibilizá-los a sair de lá?

Se o Brasil não tem guerra, é como 
se tivesse, pela inaceitável epidemia de 
assassinatos que assola o País! Aqui há 
insegurança pública em qualquer estado, 
em qualquer cidade, em qualquer bairro, 
mesmo onde há as UPP! Já é difícil prender 
malfeitores, pois a lei é branda – há uma tal 
de progressão, logo usada pelos mensaleiros 
– e juízes pios os soltam, pois acham que 
as prisões são masmorras e tudo é nada 
mais do que pontos fora da curva. E agora 
ainda querem desarmar a Polícia e ensinar 
direitos humanos a desumanos contumazes 
e impiedosos? 

Em que planeta essa gente vive? O 
quadro da violência no País é desalentador, 
como citado no 8º Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, que mostra que, a cada 
hora, há seis assassinatos no Brasil e que, de 
1988 – ano da Constituição, três anos depois 
do regime militar, em plena democracia, 
pois, – a 2014, houve um milhão de assas-
sinatos no Brasil, enquanto que, no regime 
militar, 421, entre mortos e desaparecidos!! 
Como se vê, um milhão de assassinatos em 

26 anos é estatística de guerra, ou, como se 
diz, a pena de morte já existe há muito tem-
po no Brasil. E, como disse Roberto Campos, 
“... Perto dos expurgos de Stalin e do paredon 
de Fidel Castro, os militares brasileiros pare-
cem escoteiros encabulados...” 

E essa gente, nessa atual e absurda situ-
ação da segurança pública no Brasil, ainda 
quer, por um irredentismo doentio, incrimi-
nar os militares do passado e desarmar e 
desmilitarizar a Polícia do presente? Estão 
preocupados com o passado, autocrático, 
é verdade, mas há muito terminado, de 
violências poucas, como demonstrado, de 
ambos os lados, razoavelmente cicatrizado, 
em vez de dar atenção a um presente dra-
mático, de extrema violência, e a um futuro 
que se prenuncia devastador, se a Polícia se 
desarmar, como advogam. 

Se não é ingenuidade, é a cegueira 
ideológica, esse ebola que afeta mentes e 
atitudes, que corrói a sensatez, que divorcia 
a mente da realidade, que odeia a classe 
média, que admite regimes autocráticos, 
desde que de esquerda, desde que socialis-
tas/comunistas, que não consegue admitir 
que o sistema econômico de esquerda, de 
tão perverso para o povo, só subsiste com 
uma ditadura, e que só é aplicado por cinco 
pobres e infelizes países, numa constelação 
de cerca de 200 no mundo, por Cuba, Coreia 

do Norte, Vietnam, Iêmen e China, essa com 
abertura econômica, mas evidente fecha-
mento político. 

São pessoas que desconhecem o sig-
nificado do Muro de Berlim, dos balseros 
cubanos, dos milhares de refugiados que 
fogem da Síria e do Iraque, dos refugiados 
palestinos, dos israelenses expulsos de sua 
terra.....! São gente que descrê da maldade 
humana, sugerindo o desarmamento, apesar 
de os exemplos de Hitler, Stalin, Fidel, Pol 
Pot, Mao Tsé Tung... São pessoas que, pas-
mem, ainda não conseguiram entender que 
a História, é um imenso sistema de alarme! E 
que, quem quer paz, tem que se armar! Além 
de a famosa citação latina, si vis pacem, para 
bellum, nada como recordar as palavras de 
Theodore Roosevelt, que foi presidente dos 
EUA e, antes, Secretário Adjunto da Mari-
nha durante a Guerra Hispano-Americana, 
período pré-Primeira Guerra Mundial: “Nas 
relações internacionais devemos ter: nos 
lábios, palavras amenas; nas mãos, um pe-
sado porrete!” Isso vale, evidentemente, para 
aplicar e impor a lei internamente, especial, 
e infelizmente, em países de lei brandas e 
Justiça lerda, como o nosso, tão vira-lata que, 
como provam decisões recentes de tribunais, 
“juiz é Deus”!

Essa Comissão é de tudo, da Ingenui-
dade, da Ideologia, do Descompasso com a 
Realidade, do Revanchismo, da Apologia do 
Caos... menos da Verdade!

Bem comparando com um problema 
atual: já imaginaram o que ocorreria com 
Israel – que aceita um Estado Palestino na 
região, mas os palestinos não aceitam o 
Estado de Israel lá, e querem apenas varrê-lo 
do mapa – se o país se desarmasse? Seria 
realmente varrido do Oriente Médio, em 
novo e inaceitável Holocausto!! 

É o que esses revanchistas, ingênuos e 
piedosos estão propondo ao Brasil: o ho-
locausto das pessoas de bem, a diáspora, 
fugindo por causa da barbárie, das cabeças 
decapitadas, do Estado Islâmico no Brasil!! 

E isso é muito, mas muito pior do que 
uma jiboia no quarto escuro... ainda mais, 
colocada por escoteiros encabulados...!

A salvação da civilização brasileira não 
está nessa gente divorciada da realidade, 
voltada para o passado, que nem palavras 
amenas usa, mas num pesado porrete  
nas mãos!

“Nas relações 
internacionais 
devemos ter: 
nos lábios, 

palavras amenas; 
nas mãos, 
um pesado 
porrete!”Theodore Roosevelt

Será mesmo?
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CIBeRseGuRanÇa

I
nternet Profunda, Internet Invisível ou 
Oculta  (também chamada de Deep 
Web, Deep Internet, Undernet) se refere 
ao conteúdo da World Wide Web que 
não faz parte da Internet navegável 
ou de Superfície (Surface Web), in-

dexada por mecanismos de busca padrão 
(ex. Google, Bing). A Deep Web inclui todo 
o domínio Web invisível, onde o internauta 
comum nunca navega. O Wikileaks, por 
exemplo, começou na Internet Profunda, 
mas somente se tornou visível após ser 
colocado na Surface Web.

A Internet Profunda é composta em es-
pecial por páginas protegidas, informações 
de banco de dados textuais e arquivos sem 
metadados, abrigando 96% de todo o con-
teúdo da Web, ou seja, contém muito mais 
informação do que a Internet de superfície 
(4% da Web). Se relacionarmos a Internet a 
um Iceberg, a superfície é a parte da Internet 
que vem à tona, visível a todos. Por outro 
lado, a Deep Web é a parte obscura e, como 
tal, com representação na parte inferior e 
submersa de um iceberg. Muitas vezes, as 
pessoas submetem intencionalmente seus 
dados à Internet Profunda para conseguir 
privacidade e anonimato – muitas delas, 
para fins criminosos. 

Mas não há somente criminosos na 
Deep Web. Muitas universidades de reno-
me e instituições de pesquisa científica  

partilham as suas informações 
em sites próprios na Deep Web. 
Há também comunidades de 
investigadores e entusiastas 
que necessitam fazer partilha 
segura de informação fora da 
Web normal. Ressalta-se que 
embora os mecanismos de 
busca padrão sejam capazes, 
por exemplo, de extrair inú-
meras informações sobre pes-
soas, empresas e instituições, 
todos os demais dados ficam 
vagando pelos becos escuros 
da Grande Rede. 

Há vários métodos de 
acesso à Internet Profunda, 
incluindo facilitadores de 
conteúdo, motores de busca 
profunda e redes anônimas 
(ex. I2P, FreeNet, Tor). Nota-se 
que ela é composta por várias 
camadas, sendo que quanto mais inferior, 
maior a dificuldade de acesso. A primeira 
camada chama-se Onion (“cebola”) e pode 
ser acessada via uma ferramenta de proxy 
como o Tor – acrônimo de The Onion Router, 
que acessa uma rede de computadores li-
gada à Internet através de inúmeros proxies 
anônimos espalhados pelo mundo. Sem 
um proxy é impossível acessar a Deep Web. 
Apesar da Onion ser a camada mais básica 

e com menos informação da Deep Web, ela 
sozinha contém muito mais informação que 
toda a Surface Web.

Para exemplificar como estas ferramen-
tas funcionam, veja o caso do Tor. Vamos 
supor que o usuário tente acessar o portal 
do Google, por exemplo. Se for utilizado um 
navegador convencional, como o Google 
Chrome, ao se digitar no Brasil google.com, 
os servidores do Google o redirecionam 

para o google.com.br. Porém, com o Tor, 
ocorre algo diferente. A requisição http rea-
lizada pelo usuário entrará em um túnel de 
redirecionamento, passando por no mínimo 
30 proxies diferentes até chegar ao destino, 
não permitindo que este destino saiba a ori-
gem da requisição. Logo, ao acessar o portal 
google.com do Brasil, o usuário poderá ser 
redirecionado pelo Tor, por exemplo, ao 
google.com.it da Itália, pois os servidores 
do Google irão reconhecer apenas o último 
salto da requisição.

Nas camadas restantes da Deep Web es-
tariam alojados, por exemplo, servidores go-
vernamentais e científicos, com informações 
sensíveis e confidenciais, como é o caso da 
NASA e do governo americano, além do cri-
me organizado. Para acessar estas camadas, 
é necessário um conhecimento e habilidade 
em computação acima da média, porque 
as barreiras de segurança são muitas. Além 
disso, todas as informações a partir desse 
ponto podem conter conteúdo muito difícil 
de ser assimilado pelo utilizador leigo.

As camadas mais fundas possuem con-
teúdos variados, alguns até interessantes, 
como arquivos com estudos de algoritmos 
criptológicos, software de proteção de em-
presas, instituições, organizações e outras 
instalações secretas, informação financeira, 
jurídica, médica. Mas também contém coi-
sas bizarras e criminosas, tais como filmes 

reais de estupro, cenas de canibalismo, 
assassinatos, ações de lavagem de dinheiro, 
espionagem, pedofilia e pornografia pesada, 
terrorismo, tráfico de entorpecentes, grupos 
de ódio insano, além de encomenda de 
crimes cibernéticos. Nas camadas inferiores, 
atuam os hackers conhecidos como white 
hats, que agem a serviço de governos e 
agências legais, identificando criminosos 
virtuais de todos os tipos. Nelas também 
atuam os hackers denominados black hats, 
criminosos que obstruem o trabalho da lei, 
incluindo ações de quebra de senhas, rou-
bos de dados de cartões de crédito, contas 
bancárias e identidades.

Ao se aprofundar ainda mais na Deep 
Web, pode-se deparar com ações de governos 
que agem deliberadamente contra outros 
governos de forma anônima, sites para 
comprar urânio, plutônio, notas de moeda e 
passaportes falsos, tráfico de seres humanos, 
com um volume de negócios no mercado ne-
gro de bilhões de dólares via Bitcoin, moeda 
cuja criação e transferência são baseadas em 
protocolos abertos de criptografia, indepen-
dentes de autoridade central.

Por fim, destaca-se que acessar a Internet 
Profunda é complexo e arriscado. Portanto, 
é recomendável alguns cuidados:

• Ao visualizar qualquer coisa que não 
for HTML, salve localmente e não invoque 
nenhum tipo de aplicação (Adobe, Word, 

A INtERNEt 
PROfuNDA

PauLo seRgio PagLiusi*

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1-IM)  
Ph.D., CISM – Consultor Especialista em  
CiberSegurança • CEO da MPSafe CyberSecurity  
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).

No artigo anterior, foi descrita a campanha de  
espionagem cibernética “A Máscara”, ajudada por  
um mercado cinzento em expansão. Neste artigo,  
abordaremos onde tal mercado se prolifera:  
a Internet Profunda.

seGRedos, 
RIsCos 

e ameaÇas
Notepad etc) diretamente do browser.

• Jamais use a mesma conexão de 
acesso à Internet que você utiliza em outras 
atividades. Permaneça anônimo – nunca 
faça amigos ou troque informações sobre 
a vida real.

• Antes de abrir uma ferramenta como o 
Tor, feche os outros programas, sobretudo os 
que podem armazenar algum tipo de identi-
ficação (correio eletrônico, navegadores).

• Lembre-se de que estará entrando 
em uma fina linha divisória sobre o que 
é ou não é permitido. Não acesse nada 
que pareça criminoso, para não se expor a 
armadilhas e virar alvo. Em alguns países, 
por exemplo, é crime possuir ferramentas 
de acesso à Deep Web.

Em nosso próximo artigo, abordaremos 
o conceito mais holístico e estratégico da 
cibersegurança, evitando as armadilhas dos 
pontos cegos usualmente encontrados nas 
corporações. Aguardem, queridos leitores, 
e até lá. Bons ventos! n

internet visível  
• Padrão dos  

usuários

seitas

drogas

crackers

hackers

Terrorismo

criminosos

máfia

Ongs

DEEP
Web

DEEP
Web

MAR DA Web

servidores

Wikipedia

a núvem

hackers

Wikileaks

Pornografia ilegalnão percebidos

governos

Pornografia 
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hIdRoGRafIa e naveGaÇão

a carta náutica

A 
Convenção Internacional para 
a Salvaguarda da Vida Humana 
no Mar (SOLAS) da  Organização 
Marítima Internacional (IMO), 
ratificada pelo Brasil, define, em 
seu Capítulo V, uma carta náuti-

ca como um mapa ou um banco de dados 
especialmente compilado a partir do qual 
tem origem este mapa. A Convenção regula-
menta que uma carta náutica publicada por 
um Estado, ou sob a sua autoridade, por um 
Serviço Hidrográfico e destinada a atender 
às necessidades da Navegação Marítima é 
uma carta náutica oficial.

A Diretoria de Hidrografia e Navegação 
(DHN) por meio do Centro de Hidrografia 
da Marinha (CHM) é a Organização Militar 
da Marinha do Brasil responsável por 
produzir e manter atualizadas as cartas 
náuticas brasileiras.

As cartas náuticas fornecem uma repre-
sentação gráfica de informações relevantes 
aos navegantes para que possam executar 
uma navegação segura  e estão disponíveis 
em formato analógico, como cartas em 
papel, ou em formato digital. 

as cartas náuticas digitais
Uma carta digital de navegação é um 

arquivo digital com o objetivo de ser apre-
sentado em um sistema de navegação em 
ambiente computacional, podendo ser de 
dois tipos: RASTER (RNC – RASTER Navi-
gational Chart) ou Vetorial (ENC – Eletronic 
Navigational Chart). Uma carta RASTER 

é  uma imagem digitalizada de uma carta 
em papel, enquanto uma carta vetorial  é 
uma base de dados digital que contém não 
somente as representações geográficas ca-
bíveis em uma carta náutica, mas também 
os atributos destas representações, tais como 
procedência, descrições, e outros relativos ao 
seu processamento.

As Electronic Navigational Chart (ENC)  pos-
suem os seguintes atributos, entre outros:

• o conteúdo é baseado em fonte de 
dados de Levantamentos Hidrográficos 
realizados por Serviços Hidrográficos ou 
nos dados constantes em cartas oficiais 
impressas em papel;

• as ENC são compiladas e codificadas 
em conformidade com os padrões inter-
nacionais estabelecidos pela Organização 
Hidrográfica Internacional (OHI);

• as posições nas ENC referem-se ao 
Datum do Sistema Geodésico Mundial 1984 
(WGS84) e são compatíveis com as posições 
dos  Sistemas Globais de Navegação por 
Satélite (GNSS);

• as ENC são editadas somente por um 
Serviço Hidrográfico do Estado Costeiro ou 
por outras organizações autorizadas pelo 
Estado responsável; e

• as ENC são regularmente atualizadas 
com informações oficiais, distribuídas em 
formato digital.

As RASTER Navigational Chart (RNC) 
possuem os seguintes atributos:

• as RNC são um fac-símile de uma carta 
náutica oficial impressa em papel; e

• as RNC são produzidas de acordo com 
padrões internacionais estabelecidos pela 
OHI e atualizadas com informações oficiais, 
distribuídas em formato digital.

Para atender às exigências da Regra 27, 
do Capítulo V, da SOLAS, as cartas náuticas 
devem ser mantidas atualizadas mediante 
a incorporação de Avisos aos Navegantes 
e outras atualizações de cartas náuticas 
produzidas pelos Serviços Hidrográficos. As 
ENC e as RNC são normalmente mantidas 
atualizadas por meio da aplicação regular 
de informações nos dados das cartas, via 
arquivo de dados digitais, e transferidas por 
transmissão sem fio ou por intermédio de 
uma mídia apropriada, como um CD-ROM.

desempenho aprovados pela IMO e por ela 
homologados para o uso Oficial na  navegação 
em embarcações abrangidas pela SOLAS.

O segundo refere-se ao Sistema de Car-
tas Eletrônicas (ECS), um auxílio à navegação 
semelhante ao ECDIS, mas sem todas as suas 
funcionalidades. Ele não é regulamentado 
pela IMO – portanto, não é suficiente para 
atender aos requisitos para cartas náuticas 

Obrigatoriedade da dotação de ecdis 
a bordo das embarcações

Uma emenda complementar à Regra 19, 
do Capítulo V da SOLAS entrou em vigor, em 
1º de janeiro de 2011, exigindo que certas 
classes de embarcações utilizem o ECDIS 
para atender às exigências desse mesmo 
Capítulo quanto à dotação de cartas  a bordo 
conforme a seguinte classificação:

CARtAs NáutICAs 
DIGItAIs e Os sIsteMas 

eletRôNICOs 
                                                      De sua apReseNtaçãO

KLebeR siLva dos santos*  
CaRLos augusto MedeiRos de aLbuqueRque*  

WesLey WandeRMuReM CavaLheiRo*

estabelecidos pela SOLAS – e seus padrões 
de fabricação são estabelecidos pela Inter-
national Electrotechnical Commission (IEC). 
O ECS tem sido adotado por alguns Estados 
Costeiros, como o Brasil, por exemplo, respei-
tadas as Normas de instalação e utilização, 
como substituto para a carta náutica em 
papel para a navegação em embarcações 
não abrangidas pela SOLAS.

Quaisquer outros dispositivos utilizados 
na navegação constituem meros acessórios 
e devem ser utilizados como complemento 
aos requisitos oficiais para navegação esta-
belecidos pelo Estado Costeiro.

a substituição da carta náutica em 
papel por sistemas eletrônicos

Uma carta digital, seja RASTER ou ENC, 
não substitui o uso de uma carta náutica 
em papel em navegação. O que pode vir a 
substituí-la é um sistema eletrônico instalado 
segundo normas e especificações do Estado 
Costeiro.

Os sistemas eletrônicos não são infalí-
veis, portanto os Padrões de Desempenho 
para o ECDIS e para o ECS exigem um siste-
ma principal e um adequado sistema de ba-
ckup independente. Os sistemas de backup 
reconhecidos pela IMO e pelo Brasil são:

Cartas náuticas digitais RasteR e enC eCdis e eCs

Os sistemas eletrônicos de  
apresentação de cartas náuticas 
ecdis/ec

 Os Sistemas Eletrônicos de Apresentação 
de Cartas Náuticas ECDIS/ECS.

Um Sistema Eletrônico de Apresentação 
de Cartas Náuticas é o termo geral usado 
para denominar qualquer equipamento 
eletrônico  capaz de mostrar a posição de 
uma embarcação sobreposta a uma 
imagem georreferenciada visualizá-
vel  em uma tela.

Há dois tipos desses sistemas. O 
primeiro é um Sistema Eletrônico de 
Apresentação de Cartas e Informações 
(ECDIS) que, com as devidas configu-
rações de cópia de segurança (backup), 
pode ser considerado como suficiente 
para atender às regras 19 e 27, do 
Capítulo V, da SOLAS, no tocante à 
exigência de cartas náuticas. O ECDIS 
apresenta um conjunto de informações 
processadas por um Sistema Eletrônico 
de Cartas Náuticas (SENC) provenientes 
do banco de dados ENC e de sensores 
de navegação para auxiliar o navegan-
te na tomada de decisão quanto ao 
planejamento de sua derrota e ao seu 
monitoramento. Apresenta também, 
quando assim configurado, informações 
adicionais tais como dados de meteorologia, 
marés, correntes, avisos rádio, e outras. Os 
ECDIS são fabricados conforme padrões de 
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*Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1)

• um segundo ECDIS / ECS, conectado 
a uma fonte de energia independente e 
uma fonte separada de informações de 
posição oriundas de um sistema  global de 
posicionamento por satélite (GPS, GLONASS, 
GALILEU etc.); ou

• uma andaina de cartas náuticas em pa-
pel para a viagem pretendida, devidamente 
atualizadas.

O uso das cartas náuticas  
rasTer nos ecdis e nos ecs

A IMO define uma carta náutica vetorial 
(ENC) como uma base de dados padronizada 
com relação ao conteúdo, estrutura e forma-
to, produzida para o uso com o ECDIS. Ela 
contém todas as informações úteis da carta 
náutica para uma navegação segura e pode 
conter informações suplementares além 
daquelas contidas na carta náutica em papel, 
que possam ser consideradas necessárias ou 
úteis para a navegação.

Tanto a IMO quanto o Brasil aceitam que, 
onde não houver ENC disponível, as cartas 
náuticas RASTER (RNC) podem ser utilizadas 
nos ECDIS e ECS para cumprir as exigências 
de dotação de cartas a bordo. Quando estes 
Sistemas estiverem utilizando cartas RASTER 
para a navegação, estas devem ser utilizadas 
em conjunto com uma andaina de cartas 
náuticas em papel atualizadas.

a diretoria de hidrografia e navegação
A Diretoria de Hidrografia e Navegação 

(DHN), na qualidade de Representante da 
Autoridade Marítima Brasileira para a Se-
gurança da Navegação, envida contínuos 
esforços – financeiros, organizacionais e 
gerenciais – para manter seus produtos e 
serviços no estado da arte em consonância 
com as normas e práticas internacionais.

Na área da Cartografia, constituem o 
esforço principal por meio do Centro de 
Hidrografia da Marinha (CHM) a produção e 
a atualização das Cartas Náuticas Digitais da 
costa brasileira, que venham a ser utilizadas 
nos sistemas de apresentação de cartas. As 
cartas náuticas vetoriais (ENC) do CHM estão 
representadas no esquema ao lado:

Em relação ao uso de recursos digitais 
na navegação, a DHN busca o aprimora-
mento de todos processos relacionados à 
segurança da navegação, seja por meio das 
normas relativas à busca de dados, ao seu 
processamento, à produção das cartas náu-
ticas e publicações em todos os formatos, na 
sua distribuição ao usuário final, bem como 

nas normas para a navegação em águas de 
jurisdição brasileira e no gerenciamento dos 
auxílios à navegação.

a obtenção de cartas náuticas
Cartas Náuticas em Papel
As cartas e publicações náuticas cons-

tantes do Catálogo de Cartas e Publicações 
poderão ser adquiridas na BHMN, situada 
à Rua Barão de Jaceguay s/nº - Ponta da 

Armação – 24048-900 – Niterói, RJ, Brasil;  
em seus Agentes e Postos de Vendas ou 
pelos telefones (21)2189-3316/ 3314/3318. 
Na Internet, poderão ser obtidas na página 
da Empresa Gerencial de Projetos Navais 
(ENGEPRON):

https://www.cartasnauticasbrasil.com.br

Cartas Náuticas RASTER
As Cartas Náuticas RASTER estão 

disponíveis, gratuitamente, no sítio da  
DHN na Internet:

http://www.dhn.mar.mil.br

Cartas Náuticas Vetoriais
As ENC podem ser obtidas por uma 

rede de distribuição internacional ge-
renciada pelos Centros de Distribuição 
de ENC:

International Center of ENC (IC-ENC): 
http://www.Ic-enc.org/

PRIMAR: http://www.primar.org/Diretoria 
de Hidrografia e Navegação – Assessoria 
para Assuntos Institucionais n

avIaÇão navaL

veículo aéreo não tripulado (vante)

 A DEfEsA 
AÉREA DO
 bRAsIl

O 
Brasil sempre se preocupou 
em defender suas fronteiras, 
particularmente o seu imen-
so litoral. Com tal propósito, 
em novembro de 1922 foi 
criado o Comando de Defesa 

Aérea do Litoral , que logo no ano se-
guinte, mudou o nome para Diretoria 
de Aeronáutica da Marinha, que con-
serva até hoje, cuja sigla é DAerM. 

Durante todos esses anos, passou 
por algumas modificações.

O primeiro diretor nomeado foi 
o então Capitão-de-Mar-e-Guerra 
Protógenes Pereira Guimarães, que 
permaneceu no cargo de 1922 a 1924. 
Mas em novembro desse ano, o decreto 
de criação da entidade foi suspenso, 
somente se restabelecendo um ano 
após, em dezembro de 1925.

Em janeiro de l941, por decreto 
do Presidente da República, foram 
extintas a Aviação Naval e a Aviação 
Militar. Em seu lugar, criou-se a Força 
Aérea Nacional, mais tarde Força Aé-
rea Brasileira (FAB).

Finalmente reativada em 1953, a Di-
retoria de Aeronáutica da Marinha teve 
como diretor o Contra-Almirante Olavo 
de Araújo, cargo exercido atualmente 
pelo Contra-Almirante Carlos Frederico 
Carneiro Primo.

CaRLos FRedeRiCo CaRneiRo PRiMo*
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se possível,
colocar OlHO

o Contra-almirante 
Carlos Frederico 
Carneiro Primo assina 
o protocolo de 
intenções, ao lado do 
reitor da uniFei, dr. 
dagoberto 

a Marinha do brasil  
e a Marsh aviation 

assinam o acordo de 
Cooperação técnica  
(projeto Cod/aaR

helicóptero de 
emprego geral 
(Hu-1) pertencente 
à primeira unidade 
aérea operativa  
da Mb, criada em  
6 de junho de 1961

acima, um dos aF-1/1a (a-4/ skyhawk) modernizados;
à esquerda, o helicóptero multi-emprego, MH-16 (seahawk); 
abaixo, o helicóptero de emprego geral de médio porte,  
uH-15/15a (super Cougar)

A Diretoria de Aeronáutica da Marinha 
tem por tarefas a condução das atividades 
normativas, técnicas e gerenciais relaciona-
das com a Aviação Naval; o desenvolvimento 
de estudos em diversas áreas sob sua res-
ponsabilidade; a gerência de programas e 
projetos essenciais para o aprestamento dos 
nossos meios; e, desde 1972, com a criação 
do Serviço de Investigação e Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos da Marinha (SIPAA-
erM), a direção e execução das atividades 
de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos, com o nobre propósito de 
preservar não somente o material da MB, 
mas principalmente a vida humana, nosso 
bem mais valioso.

Nos primeiros anos da Aviação Naval, 
envoltos num clima de entusiasmo, os 
Aviadores Navais desdenhavam os riscos 
inerentes à atividade aérea, o que levou 
a Marinha a pagar um alto preço antes de 
adotar as primeiras medidas voltadas para a 
segurança. A partir de 1953, foi reestruturada 
a aviação naval, surgindo a necessidade de 
estabelecer as próprias normas de prevenção 
e investigação de acidentes. Por conseguinte, 
surgiu a necessidade de estabelecer procedi-
mentos em áreas comuns, de interesse dos 
Ministérios da Marinha e da Aeronáutica, na 
atividade de prevenção e investigação de 
acidentes. Para isso, em outubro de 1974 
foram aprovadas por Portaria Interministerial, 
as Instruções Reguladoras para o Serviço 
de Investigação e Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos da Marinha (SIPAAerM), com as 
tarefas de organizar, orientar e supervisionar 
essas atividades. A partir de então, inserido 
na estrutura organizacional da Diretoria de 
Aeronáutica da Marinha, o SIPAAerM pas-
sou a atuar plenamente, ao mesmo tempo 

em que procurou implantar e difundir uma 
mentalidade de segurança de aviação nas 
unidades envolvidas nas operações aéreas 
na Marinha. Atualmente, o documento inter-
no que rege as atividades do SIPAAerM é o 
Manual de Segurança de Aviação – DGMM 
3010 Rev.3, aprovado em 28 de fevereiro 
de 2011, pelo Diretor-Geral do Material da 
Marinha.

A DAerM vem participando ativamente 
deste singular momento da Aviação Naval, 
conduzindo importantes projetos já em 
andamento, como:

• Modernização de 12 aviões AF-1/1A 
(A-4/ Skyhawk), atualizando sensores e 
armamento, buscando similaridade tecno-
lógica com o restante da Aviação de Caça 
brasileira, a fim de permitir uma maior inte-
roperabilidade entre as Forças.

• Aquisição de seis helicópteros multi-
emprego MH-16 (Seahawk), com capacidade 
de efetuar ações antissubmarino e antissu-
perfície. Quatro deles já se encontram incor-
porados ao inventário da MB e os outros dois 
estão sendo fabricados nos EUA.

• Obtenção conjunta com o Exército 
Brasileiro e a Força Aérea Brasileira de 16 
helicópteros de emprego geral de médio 
porte, UH-15/15A (Super Cougar), que tem 
se mostrado uma excelente oportunidade 
para a troca de experiências entre os 
setores responsáveis pelo gerenciamento 
dos processos de aquisição de aeronaves e 
possibilitado, além disso, o fortalecimento 
das posições das Forças Singulares na con-
dução das negociações com o fabricante, 
obtendo assim melhores resultados no 
produto final contratado.

• Assinatura de um protocolo de intenções 
entre a Diretoria de Aeronáutica da Marinha 
e a Universidade UNIFEI, em novembro de 
2013. Nesse ato o Contra-Almirante Carlos 

Frederico Carneiro Primo, juntamente com o 
reitor da UNIFEI, Dr. Dagoberto, estabeleceram 
um futuro convênio entre as duas instituições. 
O propósito é a formação e capacitação de 
pessoal da MB, notadamente engenheiros, e 
o desenvolvimento de pesquisas de interesse 
da Aviação Naval. Esse convênio constituirá 
equipes multidisciplinares nas áreas de En-
genharia Mecânica, Aeronáutica e Eletrônica, 
proporcionando cursos em nível de graduação 
e pós-graduação (lato sensu e stricto sensu).

• Iniciada uma cooperação entre a 
Diretoria de Aeronáutica da Marinha e a 
EMBRAER para engenheiros da MB no 
Programa de Especialização em Engenharia 
oferecido pela EMBRAER, em parceria com 
o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em 
São José dos Campos.

• Modernização e remotorização de qua-
tro células de aeronaves C-1 Trader para o 
padrão de Transporte e Reabastecimento em 
Voo (COD/AAR), o que permitirá à Força Naval 
um enorme ganho em flexibilidade logística, 
pela possibilidade de maior e mais longínquo 
tráfego terra-bordo, e no emprego dos seus 
vetores embarcados, pela possibilidade de re-
abastecimento em voo e consequente aumen-
to do raio de ação, dos AF-1/1A. No dia 10 de 
dezembro de 2013, o Diretor de Aeronáutica 
da Marinha,  representando a Marinha do Bra-
sil, e o Presidente da empresa Marsh Aviation 
Company, Chuck Stanford Jr., assinaram um 
documento de Acordo de Cooperação Técni-
ca, o TAA (Technical Assistance Agreement), 

expedido pelo DOS (Department of State – 
EUA) e que permite dar prosseguimento ao 
Contrato de modernização e remotorização 
das quatro aeronaves C-1A Carrier-on-Board 
Delivery (projeto COD/AAR).

A nossa moderna aviação requer o 
emprego cada vez mais intensivo das fer-
ramentas de simulação. O treinamento em 
simuladores e treinadores mostrou-se adequa-
do à redução dos custos, tempo e riscos, na 
formação e evolução de todos os envolvidos 
na atividade aérea (pilotos, mecânicos e ele-
mentos de apoio em terra). Dessa maneira, a 
DAerM está trabalhando para a aquisição de 
Simuladores de Voo das aeronaves AF-1/1A e 
MH-16, e na busca de soluções que possam 
contribuir para o preenchimento das lacunas 
existentes nos demais modelos de aeronaves 
e atividades correlatas.

Também  estão sendo desenvolvidos  
na  Diretoria de Aeronáutica da Marinha 
os estudos que visam, a curto prazo, a 

obtenção de Helicópteros de Instrução (IH), 
Helicópteros de Emprego Geral de Pequeno 
Porte (UHP), Veículos Aéreos Não Tripulados 
(VANTE) e Aviões de Alarme Aéreo Anteci-
pado (AEW), sempre na procura da melhor 
opção para o atendimento dos requisitos 
determinados pelo setor operativo.

A Aviação Naval, estruturada no de-
correr de diversas fases, desde os heroicos 
voos de hidroplanos à retomada das opera-
ções aéreas dos atuais aviões, e a DAerM, 
como Diretoria Técnica, têm concentrado 
forças, capacidade e conhecimentos, visan-
do o cumprimento de sua nobre missão. 
Nossa tarefa exige profissionais extrema-
mente dedicados, coesos e motivados, 
com elevado senso de responsabilidade, 
desprendimento pessoal e amor às causas 
da Marinha e do Brasil. n

*Contra-Almirante 
Diretor de Aeronáutica da Marinha
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GRandes GueRRas

A
pesar do estopim da Guerra 
ter sido aceso com o atentado 
do Arquiduque Francisco Ferdi-
nando e sua esposa Sofia por 
Gravilo Princip, outros motivos 
foram desencadeantes para a 

eclosão do conflito. Para a prof.a Marta Mota, 
o assassinato foi apenas a gota d’água. Amila 
Kasumovic, da Universidade de Saraievo, 
afirma que após cem anos, o conflito entre 
Princip e Ferdinando continua em aberto.

Um dos primeiros motivos, seria em 
relação a geopolítica. O assassinato estaria 
ligado ao pan-eslavismo do qual faziam 
parte os bósnios, na sua maioria eslavos, 
que estavam ligados à Sérvia, e além desses, 
existiam  também os mulçumanos, oriundos 
da Turquia. O Império Austro-Húngaro era 
um aglomerado de trinta raças, com línguas 
diferentes, constantemente ameaçados de 
desintegração (Pastore-2002).

O historiador Joachim Remack, após 
uma ampla revisão de literatura, relata que 
a anexação da Bósnia e Herzegovina pelo 
Império Austro-húngaro, em 1908, formou-
se na Sérvia uma organização nacionalista, 
a “Defesa Nacional”, com a finalidade de 
disseminar propaganda antiaustríaca. Com o 
passar do tempo tornou-se um movimento 
mais radical, a “Unificação ou Morte”, tam-
bém conhecida como “Mão Negra”, da qual 
Gravilo era membro.

Acredita-se que a cúpula governamental 
da Sérvia sabia do atentado. Alguns acredi-
tam que a conspiração, inclusive, foi uma 
decisão oficial do governo sérvio que, de 
uma maneira ou de outra acabou sendo 
omisso ou conivente (Pastore-2002).

No final do século XIX e  início do XX, o 
nacionalismo estava associado à direita radi-
cal, principalmente nas regiões dos Balcãs, na 
Alemanha e no Império Austro-húngaro.

O imperialismo britânico e 
francês, principalmente após a 
Conferência de Berlim, em 23 de 
fevereiro de 1886, que no capítulo VI falava 
sobre a Partilha da África, foi outro ponto de 
discordância. Por esse tratado, a França e a 
Inglaterra tinham sido privilegiadas, enquanto 
a Alemanha, a Itália e outros países, prejudica-
dos, o que fez a Itália aliar-se à Alemanha.

Havia ainda os impasses do Marrocos, 
dos Bálcãs e da Bósnia.

A França domina o Marrocos com o 
beneplácito da Inglaterra e da Espanha, 
aumentando seus domínios, contrariando a 
Alemanha, que queria o isolamento francês. 
As Guerras Balcânicas, em que a Turquia 
perde muitos territórios na primeira guerra e 
recupera grande parte na segunda, torna-se 
um ponto de discórdia importante.

Outro fator seria a corrida armamentista. 
A Inglaterra, senhora absoluta dos mares, 
estava agora em competição com a Ale-
manha, que surgia como um novo poder 
naval. Quando a Inglaterra lançou ao 
mar um quase imbatível navio de 
combate, o Dreadnought, trouxe 
bastante preocupação para a 
Marinha alemã.

 Em termo de armamento, 
nessa guerra surgiria outros 
elementos importantes 

a PRImeIRa 
GueRRa mundIaL
•1914 a 1918•

Rubens MuRiLo de LuCas*

100 ANOs DA mÃE DE 
 tODAs As GuERRAs

para o confronto: a metralhadora, o submari-
no, o avião, o torpedo e, no final, o tanque. 

O historiador Paul Kennedy argumenta 
que ambas as nações acreditavam na teoria 
de Alfred Thayer, de que o controle do mar 
era vital para uma nação. 

Já Lênin era um famoso defensor de que 
o sistema imperialista vigente no mundo era 
o responsável pela guerra. Para corroborar as 
suas ideias ele usou as teorias de Karl Marx 
e do economista inglês John A. Hobson, que 
antes já tinham previsto as consequências 
do imperialismo econômico na luta inter-
minável por novos mercados, que levaria a 
um conflito global. Tal argumento provou-se 
convincente no início imediato da guerra e 

ajudou no crescimento do Marxismo e 
Comunismo no desenrolar do conflito. 
Os panfletos de Lênin de1917, tinham 

como argumento que os interesses 
dos bancos em várias das nações 

capitalista/imperialistas tinham 
levado à guerra.

hMs dreadnought

metralhadora numa trincheira, na Primeira guerra
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RMs Lusitânia

Na situação nebulosa entre as grandes 
potências, as que possuem os mesmos 
interesses se reúnem. Em 1882, surge a Trí-
plice Aliança, formada pelo Império Austro-
Húngaro, Alemanha e Itália. O outro bloco, 
em 1983, cria a Entente Cordiale, unindo 
França, Rússia e Inglaterra que, em 1904, 
torna-se a Tríplice Entente. 

Para Pastore (2002), a posterior entrada 
da Itália para o bloco da Inglaterra deveu-se 
a uma oferta irrecusável de crédito dos Alia-
dos e à promessa de obtenção de território 
italiano sob controle austríaco.

Após a morte do arquiduque, o governo 
austríaco, além de acusar a Sérvia, ainda 
impôs que a investigação fosse realizada 
por autoridades austro-húngaras, não res-
peitando a soberania sérvia, que contava 
com o apoio da Alemanha. Com a negação 
do governo sérvio foi declarada a guerra em 
julho de1914. 

A guerra apresenta duas frentes de ação: 
uma ocidental, quando a Alemanha invade a 
Bélgica, após ter sido negado o seu pedido 
de passagem para invadir a França (Plano 
Schlieffen, que seria usado novamente na 
Segunda Guerra Mundial); a outra foi a frente 
oriental, quando a Rússia invade a Áustria 
e a Prússia.

Ano de 1914, a Sérvia, com 190 mil 
homens, resistiu a dois ataques de 200 mil 
soldados austríacos e, em 29 de outubro, a 
Turquia entrou na guerra, do lado alemão. 
(Mesquita-1915).

A entrada da Turquia trouxe um grande 
problema para os Aliados da Tríplice Entente, 
pois o bloqueio do Mar Negro prejudicava 
o abastecimento das tropas russas. Winston 
Churchil enviou, primeiramente para o 
estreito de Dardanelos, uma Marinha que 
bombardeou o estreito, sem grandes re-
percussões. Logo depois enviou uma tropa 
por terra, com o propósito de conquistar 
Constantinopla e tirar a Turquia da guerra. 

Para isso fez um grande desembarque na 
península de Gallipoli, sem sucesso.

O segundo ano da guerra, como fato-
res importantes, se ressalta a entrada da 
Bulgária ao lado da Alemanha, além da 
Áustria, Hungria e Turquia, estando a Sérvia 
totalmente ocupada.

A Rússia desgastada, sofreu derrotas 
avassaladoras, principalmente na batalha de 
Gorlice-Tornow, o que levou ao próprio Tzar 
Nicolau II ao comando das tropas, mesmo 
às custas  do sofrimento do povo russo, sem 
combustível para o inverno e com a fome se 
alastrando na população..

O Golfo Pérsico foi invadido pelos bri-
tânicos para garantir o petróleo vindo da 
Pérsia (atual Irã).

Outro fato importante foi o torpedea-
mento da nau Lusitânia, colocando os Esta-
dos Unidos na guerra, já no seu terceiro ano.  
Julio Mesquita (1915), faz uma reportagem 
esclarecedora sobre o torpedeamento: 

“Ao grito de horror e indignação com 
que o mundo recebeu a notícia do trágico 
naufrágio do Lusitânia, a Alemanha respon-
deu na habitual terrível concisão de suas 
desculpas, que o navio foi torpedeado sem 
aviso porque navegava armado em guerra. 
O almirantado Inglês opôs a esta afirmativa 
um desmentido formal. A Alemanha não 
insistiu, mas sempre no mesmo tom alegou 
que o Lusitânia, se não navegava armado em 
guerra, levava munição dos Estados Unidos 
para a Inglaterra”. E acrescenta: “A Alemanha 
não perdoa os Estados Unidos pela venda de 
armas e munições aos Aliados.”

Os Estados Unidos foi o principal 
beneficiário da guerra. Após a tragédia 
do Lusitânia  entra no conflito, depois da 
saída da Rússia, para não desestabilizar 
a Tríplice Entente. Com o declínio da In-
glaterra, França e Alemanha tornam-se os 
países mais poderosos do mundo.

Ano de  1916, com o pedido da Inglaterra 
de apresamento de navios alemãs em seus 
mares, Portugal se vê envolvido na guerra. 
Primeiramente, defendendo suas colônias na 
África das ofensivas alemãs, e a partir daí, 
atua ao lado de sua parceira Inglaterra.

Outro dado importante foi o uso de 
gás tóxico e asfixiantes como arma de 
combate, pelos alemãs. Os  gazes podiam 
não matar, mas martirizavam suas vítimas 
e levavam milhares de pessoas a ficarem 
com o rosto e o corpo deformados para 
sempre (Julio Mesquita –1915).

de várias doenças, como tuberculose e o 
tifo. A alimentação de péssima qualidade 
e deteriorada, a ingestão quase zero de 
nutrientes essenciais, como a vitamina C, o 
estresse psicológico,  levavam os soldados 
a contraírem infecção, chamada “boca de 
trincheira”, na qual a gengiva sangrava 
abundantemente, acompanhada de supura-
ção, que ocasionava uma dor intensa, como 
também, o escorbuto.

Mais países se uniram aos Aliados, no  
terceiro ano de guerra. Entre eles, a Grécia e os 
Estados Unidos. Para os estudiosos, a entrada 
dos Estados Unidos deveu-se principalmente 
à necessidade de salvar os países Aliados de 
uma derrota, que os impossibilitaria de pagar 
os empréstimos de guerra (Pastore-2002), 
já que haviam investido muito dinheiro na 
fabricação de armamento.

Além do avião e do submarino, um 
outro armamento apareceria na Primeira 
Grande Guerra: o carro blindado, lançado 
pelos britânicos.

O avanço dos Aliados forçavam os países 
em neutralidade e sem Exército preparado, 
a entrarem no conflito. Foi o caso da Romê-
nia, que propôs se unir aos Aliados contra a 
Bulgária, se recebesse assistência das tropas 
russas e inglesas, porém, pouco ajudou, pois 
logo foi derrotada e solicitou armistício.

O gás de mostarda e o fosgênio eram os 
principais agentes tóxicos. Este último apre-
sentava um efeito retardado, matando suas 
vítimas entre 48 e 72 horas após a inalação. 
As máscaras de proteção, ainda sem grande 
tecnologia, tinham uma ação relativa.

A  Primeira Guerra Mundial, caracterizou-
se como uma guerra de trincheira. Navarro, 
(em http://mundoestranho.abril.com.br/histo-
ria/pergunta_287877.shtml), faz uma descri-
ção bastante elucidativa de como era a vida 
dos soldados. Segundo ele, faltava água, 
comida, sobravam ratos, lama e doenças. 
As trincheiras tinham 2m de profundidade 
e 1.80m de altura. Não havia banheiros, 
eram fossas de 1.50m de profundidade que, 
quando cheias eram fechadas com a lama. A 
maior parte da comida era enlatada, sendo a 
ração 200g de legumes e 200g de carnes. 

Como ficava abaixo do nível do mar, ha-
via sempre água minando que se misturava 
ao barro e fazia a lama, sendo necessárias 
pranchas de madeira. 

O regime de trabalho, 8 dias na linha de 
frente, 4 dias nas fronteiras de retaguardas e 4 
dias de folga, fora das linhas de combate.

Os ratos, atraídos por corpos em de-
composição, proliferavam sem controle. Os 
piolhos disseminavam a febre nas trinchei-
ras, doença contraída por mais de 10% dos 
soldados (ver os filmes: Nada de Novo no 
Front e Feliz Natal).

A falta de higiene ajudou a proliferação 
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Aprendendo com o cinema
Principais filmes:
1. Asas (Wings) – 1927 (EUA – Oscar de 1929).

2. A Grande Ilusão – 1937 (França).

3. Sem Novidade no Front –1930 (EUA – o melhor)

4. Glória Feita de Sangue – 1957 (EUA).

5. Lawrence da Arábia – 1962 (Inglaterra).

6. Crepúsculo da Águia – 1966 (EUA).

7. Johnny Vai a Guerra – 1971 (EUA).

8. Adeus à Inocência – 1979 (EUA – Inglaterra)

9. Gallipoli – 1981 (Austrália).

10. Flyboys – 2006 (França).

11. Feliz Natal – 2006 (França).

Os 14 pontos 
de Woodrow Wilson

  (Tratado de versalhes)
1. Evacuação  e restauração 

da Bélgica sem nenhuma tentati-
va de lhe restringir a soberania.

2. Evacuação do território 
francês; restauração das regiões 
invadidas; reparação do prejuízo 
causado à França em 1871 no 
que se refere a Alsácia-Lorena.

3. Evacuação do território 
russo e um acordo que lhe 
permita decidir seu destino com 
toda independência.

4. Retificação das fronteiras 
italianas conforme os princípios 
das nacionalidades.

5. Possibilidade de um de-
senvolvimento autônomo para 
os povos da Áustria-Hungria.

6. Evacuação e restauração 
da Romênia, da Sérvia e de 
Montenegro; acesso ao Mar 
para Sérvia.

7. Limitação da soberania 
otomana às regiões realmente 
turcas; autonomia a todas as 
outras nacionalidades; garantias 
internacionais do livre uso do 
estreito de Dardanelos.

8. Polônia independente 
com livre acesso ao mar.

9. Criação das Sociedades 
das Nações, dando garantias 
mútuas de independência polí-
tica e integração territorial.

10. Solução imparcial das 
questões coloniais.

11. Troca de garantias para 
redução de armamento.

12. Supressão na medida do 
possível, das barreiras econômi-
cas; igualdade comercial entre 
todas as nações.

13. Liberdade de navegação 
marítima.

14. Tratados de paz públicos, 
ficando excluídos no futuro os 
acordos secretos entre as nações 
(François- Poncet, 2006). 

O texto deste artigo faz parte do livro 

HISTÓRIA DO SÉCULO XX, 
CONTADA PELO CINEMA – Vol I,  

que se encontra em editoração.

O exército local perdia terreno na frente 
Turca e recuava na Palestina e na Mesopotâ-
mia. O general Frederick Maude, comandante 
aliado no Iraque, tomou Kut e Bagdá, derrotou 
o Sexto Exército Turco e continuava avan-
çando, quando faleceu. Não em combate, 
mas de uma epidemia de cólera. Maude, T. 
E. Lawrence (Lawrence da Arábia) e Edmund 
Allenby, foram os grandes protagonistas na 
campanha contra os turcos. Segundo Deca 
(2006), esse inglês fez de tudo: chefiou 
tribos, conquistou cidades, dinamitou trens, 
desnorteou o inimigo com suas estratégias 
ousadas e eficientes, manipulou e detur-
pou informações, enganando os turcos e 
os alemães e, quando chegou à vitória, 
retirou-se anonimamente. Recusou todas as 
homenagens, honrarias e convites insistentes 
de Winston Churchil para trabalhar como 
conselheiro político no Oriente Médio.

Allenby comandava o Exército Egípcio 
no Oriente Médio, e T. E. Lawrence, um gru-
pamento árabe. Em 1917, tomou o porto de 
Acaba, o que facilitaria as ações no Oriente. 

Nem a grande mortandade das batalhas 
e das doenças afetou a sensibilidade de 
alguns generais, entre eles, Robert Nivelle 
e Charles Mangin, este último conhecido 
como “açogueiro”. Eram adeptos da ofensiva 
a qualquer preço e custo, sem a mínima pre-
ocupação pelas vidas perdidas. Em Verdun, 
o avanço obtido em apenas 8Km custou 
milhares de vidas.

A guerra termina em 1918, com um 
saldo de 9 milhões de mortos, tendo como 

consequência o desmembramento do impé-
rio alemão, austro-húngaro e turco, dando 
origem aos novos países: Áustria, Estônia, 
Finlândia, Hungria, Iugoslávia, Letônia, Li-
tuânia, Polônia e Tchecoslováquia. Trouxe 
ainda o declínio da Europa e ascensão dos 
Estados Unidos.

Realizou-se a Conferência de Paz de 
Versalhes, em 18 de janeiro de 19l9, com a 
assinatura do Tratado do mesmo nome, no 
Salão dos Espelhos. Por esse Tratado, a Ale-
manha foi considerada culpada e responsá-
vel pela eclosão da guerra, sendo penalizada 
da seguinte maneira: foi obrigada a pagar 
uma alta indenização, redução acentuada do 
Exército e da Marinha, proibição de qualquer 
indústria com fins bélicos, confisco da Ma-
rinha Mercante, minas de carvão, 17% das 
terras cultivadas, 12,5% dos rebanhos, perda 
de todas as suas colônias e, principalmente,  
as regiões de Alsácia e Lorena, detentora de 
grandes jazidas de minério.

O Brasil na guerra
Segundo Scarrone (2014), o Brasil decla-

rou guerra à Alemanha em 26 de outubro 
de1917, após o afundamento de navios 
brasileiros. Cooperou enviando equipes de 
saúde e patrulhamento do Atlântico Sul, 
com quatro contratorpedeiros, dois cruza-
dores, um navio tender e um rebocador, 
começando a sua missão em em maio de 
1918, com 1.500 homens, sob o comando 
do Contra-Almirante Pedro Max Fernando 
de Frontin, além do envio de 45 navios 

alemães apresados em portos nacionais para 
a França. Enviou também aviadores, que 
receberam instrução na Inglaterra e fizeram 
parte da Royal Air Force

Pode-se dizer que a mais importante 
contribuição foi o Hospital Brasileiro em 
Paris, que atendia aos feridos de guerra. O 
prédio foi doado, em 1919, para a Faculdade 
de Medicina de Paris.

guerra também tem curiosidades
Encontramos fatos “sui generis” na pri-

meira Guerra Mundial, como a chamada 
Armada de Táxis do general francês Joseph 
Gallieni, que recrutou os 3 mil táxis exis-

tentes para deslocar soldados até o front. 
Milhares e milhares de soldados, levados 
rapidamente para o ponto crítico pelos táxis 
de Gallieni, foram decisivos. A linha francesa 
se fortaleceu obrigando os alemães a recuar 
e iniciarem a retirada. A larga via que atraves-
sa a esplanada do Boulevard des Invalides é 
chamada de Avenue du Marechal Gallieni.    

O mundo pós 1918
Após a Primeira Guerra Mundial, confi-

gura-se um novo mapa da Europa. Os três 
grandes impérios desmoronam: o Alemão, 
o Austro Húngaro e o Russo, sem contar o 
Império Otomano, em 1920.

O Tratado de Brest-Litovsk obriga a Rús-
sia a ceder os países bálticos, como a Estônia,  
a Letônia e a Lituânia, e também da Polônia, 
parte da Bielorrússia e Ucrânia.

A Ucrânia e a Finlândia foram os primei-
ros a proclamar a independência, seguida 
dos romenos e Moldávia.

Resumindo, surgiram a Estônia, a Lituâ-
nia, a Polônia, a Tchecoslováquia e a Iugos-
lávia. Com a queda do Império Otomano, 
surgem a Turquia, as Repúblicas Federativas 
do Transcáucaso, a Geórgia, o Azerbaijão e 
a Armênia. n
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RadIodIfusão

ReMy toRRes FeRReiRa JúnioR*

“Pela cultura dos que vivem em nossa terra, 
pelo progresso do Brasil.” 

                                  Edgar Roquette-Pinto. 
                             Médico, professor, antropólogo, etnólogo e ensaísta 

                                   (1884-1954).

rádio sociedade, a pioneira

A 
primeira emissora regular de 
radiodifusão teria sido a KDKA, 
de Pittsburgh, EUA, implantada 
em 1920, com transmissores da 
Westinghouse.(1) O Rio de Janeiro 
é considerada a primeira cidade 

brasileira a possuir uma emissora regular de 
rádio – a Rádio Sociedade (1923) – a des-
peito de experiências realizadas desde 6 de 
abril de 1919, pela Rádio Clube de Pernam-
buco, no Recife – e as transmissões de 7 de 
setembro de 1922, parte das comemorações 
do Centenário da Independência, durante a 
Exposição Internacional do Rio de Janeiro. 

Consideramos a Exposição do Cente-
nário, a que nos referimos, como o marco 
seminal da Rádio Sociedade e, portanto, da 
radiodifusão no país. Como parte do evento, 
a Westinghouse instalara um transmissor no 
alto do Corcovado, e a Western Electric na 
Praia Vermelha. Naquela ocasião, alguns 
privilegiados, através de 80 receptores 
especialmente importados para o evento, 
ouviram em casa um discurso do presidente 
Epitácio Pessoa. No local da exposição, foram 
instalados alto-falantes do tipo corneta, que 
reproduziam a transmissão em som precário, 
“tudo roufenho, distorcido, arranhando os 
ouvidos… era uma curiosidade sem maiores 
consequências”, conforme opinião expressa, 

décadas depois, pelo próprio Roquette-Pin-
to,(1) idealizador da emissora. Alguns recep-
tores foram também instalados em Niterói, 
Petrópolis e, surpreendentemente, em São 
Paulo.(2) Durante alguns dias transmitiram-se 
óperas diretamente do Teatro Municipal do 
Rio de Janeiro.(3) 

O fato de o Brasil ter entrado, em 1917, 
de maneira incipiente que tenha sido, na 
Primeira Guerra Mundial, em que o emprego 
do rádio foi intenso, alertou o governo sobre 
a necessidade de regular o uso do espectro 
eletromagnético, diante da possibilidade 
do uso do rádio por agentes hostis. Nessa 
época, já era relevante o número de radio-
amadores, praticantes da radiotelegrafia no 
país. E o governo, em atenção a relatório 
do Ministério da Viação e Obras Públicas, 
simplesmente resolveu proibir a prática do 
envio de mensagens à distância, tanto por 
radiotelefonia, quanto pela radiotelegrafia, 
mantendo esse tipo de comunicação como 
um monopólio do Estado. Isso era um 
empecilho ao ideal de Roquette-Pinto de 
popularizar a telefonia sem fio (TSF): duran-
te algum tempo após a fundação da Radio 
Sociedade, os ouvintes designavam-se ama-
dores. A implantação da emissora exigiu que 
Roquette-Pinto e seu amigo Henrique Morize 
se valessem de seu prestígio intelectual 
junto ao governo. E sutilmente convidaram o 

próprio ministro da Viação e Obras Públicas, 
Francisco Sá, para ser o presidente de honra 
da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.(4) Com 
efeito, o ministro Francisco Sá revogou, em 
11 de maio de 1923, ou seja, 10 dias após 
a primeira transmissão experimental, a 
legislação que declarava proscrita a prática 
do radioamadorismo e mesmo o uso de 
aparelhos receptores de rádio.(5)

A Exposição Internacional do Centenário 
da Independência encerrou-se em julho de 
1923, mas já no início daquele ano, a Wes-
tinghouse desmontava a estação transmissora 
do Corcovado. A Western Electric manteve a 
sua, estabelecida na Praia Vermelha, apos-
tando na possibilidade de o governo vir a 
adquiri-la, o que de fato ocorreu, mas sua 
destinação seria o serviço telegráfico dos 
Correios. Roquette-Pinto movimentou-se 
para que a estação fosse utilizada para a 
radiofonia, apelando neste sentido também 
ao prestígio da Academia Brasileira de Ciên-
cias, cujo presidente era Henrique Morize.(6) 
A Rádio Sociedade começou a operar porque 
obteve permissão do governo para utilizar, 
por empréstimo, o transmissor Western, du-
rante uma hora, numa brecha diária em seu 
período de emprego rotineiro pelo serviço te-
legráfico dos Correios. A emissora funcionou 
primeiramente na Escola Politécnica, depois 
na Livraria Científica Brasileira na  Rua São 
José, n. 114 e, posteriormente, na Casa Guinle, 
na Av. Rio Branco, nº 109, 6º andar, sala, 44, 
em frente ao primeiro edifício do Jornal do 
Brasil.(7) Finalmente, todas as suas instalações 
– secretaria, tesouraria, biblioteca – foram 
transferidas para o Pavilhão Tchecoslovaco 
(doado pelo governo daquele país, após o 
encerramento da Exposição do Centenário),  
na Avenida das Nações. 

A inauguração da fase “contínua” de 
operações e transmissões da Rádio Socieda-
de repercutiu na imprensa da época, como 
demonstra matéria do Correio da Manhã, da 
qual transcrevemos um trecho:(8)

“Foi instalada hontem a Rádio So-
ciedade do Rio de Janeiro. Por entre o 
mais communicativo enthusiasmo de 
cerca de 300 pessoas entre professores, 
engenheiros, médicos, advogados, indus-
triaes, estudantes e operários, installou-
se, hontem, no gabinete de Physica da 
Escola Polytechnica, sob a presidência do 
Dr. Henrique Morize, a Rádio Sociedade 
do Rio de Janeiro. Lidos os estatutos, já 
aprovados pelos socios fundadores, todos 
presentes applaudiram-nos e assignaram-
nos, quer como socios effectivos, quer 
como associados.” (9)

O diário saudava ainda um “lindo gesto 
argentino”, já que, durante o evento, o Sr. 
M. B. Astrada, em nome da Casa Pekam 
de Buenos Aires, especializada em radio-
telefonia, pedira a palavra para oferecer 
à Rádio Sociedade um novo equipamento 
transmissor, que viria a ser empregado mais 
tarde. A Casa Pekam, aliás, tem um anúncio 
em página inteira na edição número 16 da 
revista Radio, de 1º de junho de 1924.

As emissoras deveriam compor suas 
receitas, em tese, basicamente com as con-
tribuições dos sócios. As medidas baixadas 
durante o turbulento governo Bernardes 
constituíram, de certo modo, um retrocesso. 
Segundo artigo de Rodrigo Marques e Marta 

  Os pRIMóRDIOs Da 

RADIODIfusÃO 
  NO RIO De jaNeIRO

Pinheiro, essa legislação demonstra a inten-
ção de o Estado de “controlar o conteúdo 
a ser veiculado naquela mídia emergente: 
a potência dos transmissores foi limitada 
para controle do alcance geográfico das 
irradiações e instituiu-se a obrigatoriedade 
de registro dos aparelhos receptores nas 
repartições do serviço de telégrafo”.(10)

Segundo Ruy Castro, a primeira trans-
missão experimental da Rádio Sociedade, 
ocorreu no dia primeiro de maio de 1923, 
“sob vista grossa da autoridade”, pela 
estação da Praia Vermelha. Às 20h30min, 
em ponto, o sócio Cauby de Araújo (que 
mais tarde tomaria parte da fundação da 
Mayrink Veiga e da Nacional), anunciava o 
discurso de Edgard Roquette-Pinto, secre-
tário da rádio que, com “grande otimismo 
e exagero”, anunciou:

“(A partir de agora) todos os lares es-
palhados pelo imenso território do Brasil 
receberão livremente o conforto moral da 
ciência e da arte pelo milagre das ondas 
misteriosas que transportam, silenciosa-
mente, no espaço, as harmonias.” (11)

Roquette-Pinto,  
o  “pai da radiodifusão”

sede da Rádio sociedade, no pavilhão  
da tchecoslováquia, erguido pelo  
governo daquele país para a exposição  
do Centenário da independência,  
na avenida das nações – RJ

   
RADIODIfusÃO 
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Há casos de relatos so-
bre recepções ainda mais 
distantes, como demons-
tra a carta de 13 de abril 
de 1926, enviada por um 
ouvinte e sócio, coman-
dante do navio Cabedello, 
que navegava nas costas 
das Guianas em direção à 

Nova Orleans (EUA). Chama a atenção, além 
da distância, o trecho da carta em que o mis-
sivista assegura estar apreciando “todos os 
dias os programas”, o que indica não ser essa 
propagação algo esporádico, proporcionada 
por fatores atmosféricos eventuais.

Roquette-Pinto e Henrique Morize, logo 
de início, declararam que a emissora deveria 
se prestar a fins exclusivamente culturais e 
educativos.(12) Somente no final de 1924 
(15 de novembro), é editado o Decreto-Lei 
nº16.657, determinando que “O Governo 
reserva para si o direito de permitir a di-
fusão radio-telephonica (broadcasting) de 
annuncios e reclames commerciais.”(13) O 
governo Bernardes, pelo Decreto-Lei men-
cionado, impôs que as sociedades de rádio 
deveriam se limitar a transmitir conteúdo 
de teor educativo, científico e artístico, e 
somente divulgar notícias internacionais 
de caráter político com a prévia anuência 
governamental. 

Em todo caso, a Sociedade procurará 
restringir a veiculação de publicidade em 
sua programação – mas as revistas Radio e 
Electron, órgãos oficiais da emissora, exibiam 
uma considerável quantidade de anúncios 
de comerciantes e indústrias. Mas vemos que 
a  Rádio Sociedade “inaugurou” a publicidade 
por meio eletrônico no país.

A documentação da emissora na época, 
ao mesmo tempo em que confirma a inten-
ção de que as receitas da emissora viessem 
dos sócios-contribuintes, revela, já em 1925, 
a existência de uma elaborada tabela de 
preços para os anunciantes.

“1- Os reclames e annuncios inter-
callados nos numeros dos programmas 
de 19 ás 21 horas e nos programmas 
de discos serão cobrados a razão de 
Rs. 60$000 por minuto, com a taxa 
mínima de Rs. 10$000, equivalente a 
10 segundos.”(14)

Em 4 de setembro de 1924, chega à 
emissora um cartão manuscrito de Cosme da 
Raja Gabaglia, em que ele consulta o preço 
para a veiculação de um anúncio de sua 
empresa. Transcrevemos um trecho:

“O Gabaglia deseja saber:
(1º) Com quanto precisa concorrer 

mensalmente pa. a Radio Sociedade, para 
que a mesma irradie, entre as firmas que 
já o fazem, dizendo o seguinte: “Escripto-
rio technico Raja Gabaglia construcções 
de obras hydraulicas e de cimento arma-
do – rua da Quitanda 96 1º

(2º) Quais as condições para que 
sejam irradiados todos os dizeres deste 
cartão.” (15) 

Ou seja, a direção da rádio considerava-
se, a priori, autorizada pelo governo a divul-
gar publicidade, já que, a rigor, o Governo 
não proibia a publicidade, apenas, reservava 
para si o direito de permiti-la. A documenta-
ção indica ainda o importante fato de que 
as contribuições dos sócio-ouvintes, logo 
no início deixaram de ser a única fonte de 

receitas das emissoras.
No caso da Rádio Sociedade, 

havia sócios efetivos e os asso-
ciados. Esses últimos pagariam 
5 mil réis, mensalmente. Os 
efetivos, além dessa quantia, 
contribuiriam com mais 10 mil 
réis, a título de joia, como vemos 
por uma carta enviada pela emis-
sora (não se consegue verificar 
a autoria) a um ouvinte do Rio 
Grande do Sul, da qual transcre-
vemos trecho a seguir:

Recebemos sua carta de 16 
de Outubro e temos a communi-
car-lhe que já o inscrevemos na 
lista dos nossos associados.

Desejaríamos pois saber a 
que categoria de socio deseja V. S 
pertencer, sendo que o associado 
paga sua mensalidade de Rs. 
5$000 e o socio effectivo, alem 
dessa mensalidade, paga de entra-
da uma joia de 100$000. [...] (16) 

Os sócios da emissora tinham à disposi-
ção uma biblioteca, um laboratório e o direi-
to de participar das atividades da emissora, 
como proferir conferências científicas e parti-
cipar de saraus poéticos e musicais.(17) Ainda 
assim, havia interessados em se associar à 
rádio, que residiam fora do Rio de Janeiro, 
como no exemplo do ouvinte gaúcho que 

vimos acima. Posteriormente, em 1924, a 
Sociedade passaria a operar com um trans-
missor Marconi de 2.000 watts (18) (potência 
hoje empregada por modestas emissoras em 
cidades do interior, de alcance local). 

a rádio sociedade e a  
interatividade com o ouvinte

A Sociedade operava com uma potência 
de 500 watts, mas logo passou a contar com 
um transmissor de 2.000 watts. Ora, 2 kW é 
hoje, como assinalamos, uma potência típica 
de transmissão das emissoras AM mais mo-
destas do país que, por força da legislação, 
devem limitar a operação, para que seu 
alcance não vá muito além do município, o 
que causaria interferência em outras peque-
nas emissoras de mesma frequência.

Considerando a potência do transmissor 
e também as dificuldades de operação dos 
aparelhos receptores, uma tecnologia ainda 
em aperfeiçoamento, a Rádio Sociedade, 
em tese, não teria um alcance superior a 
algumas dezenas de quilômetros em torno 
do Rio de Janeiro. Pelas correspondências 
encaminhadas por ouvintes e preservadas 
nos arquivos da rádio, constatamos, no en-
tanto, que a emissora podia ser captada de 
modo aceitável a grandes distâncias. 

Por exemplo, uma carta de Oscar Whi-
tehurst, do Recife, informa a boa recepção 
noturna da Sociedade, embora se queixe da 
interferência das emissões da Rádio Club de 
Pernambuco. Transcrevemos trechos abaixo:

“[,,,] não somente eu, como tambem 
outros amadores d’aqui continuamos 
ouvindo as irradiações nocturnas desta 
grandiosa Sociedade, com a maxima 
perfeição e nitidez possivel. Notamos 
ultimamente que o “Radio Club de Per-
nambuco” tem prejudicado grandemente 
uma audição perfeita, em vista estar com 
o comprimento de onda igual ao vosso 
e ser a oscillação das valvulas d’aquelle 
Club fortissima nesta zona. [...].” (19)

“[...] apreciando todos os dias os pro-
gramas d’essa Sociedade [...] ainda hoje a 
irradiação da “Aida”, cantada no Theatro 
Lyrico d’essa cidade [...] a uma distância 
em linha recta, por cima de todo o nosso 
Paiz, de 1830 milhas náuticas. [...] logo 
que V. Sias diariamente dizem que a Ra-
dio Sociedade é regularmente ouvida do 
Rio Grande ao Pará, ser-lhes-ha agradavel 
saber que essas irradiações ultrapassam 
em muito as fronteiras do Brasil, concor-
rendo assim para a grandeza da nossa 
terra”. (Sublinhado pelo missivista). (20) 

Há também correspondências de outras 
cidades dos EUA, Canadá, Argentina, Uruguai 
e Chile, assim como dezenas vindas de dife-
rentes pontos do território nacional.

anúncio na revista Rádio, órgão oficial da Rádio 
sociedade, que circulou na década de 1920

estúdio da sociedade, 
com Betriz roquette-Pinto 

ao microfone

Transmissores da sociedade

Carta do Comandante 
do vapor Cabedello

telegrama de 
22/4/1926, de Maceió, 

reportando a recepção da 
Rádio sociedade
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*Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1),  
Capitão-de-Longo-Curso e Historiador.

Na falta de outros meios de lazer, os ou-
vintes de localidades distantes, e mesmo os 
do Rio de Janeiro, dispunham de mais tempo 
e disposição para operar pacientemente seus 
receptores à busca de um sinal, fraco que 
fosse. Quem já foi radioamador sabe que, 
com um pouco de paciência e conhecendo 
o melhor horário de propagação, é possí-
vel manter contato em linguagem clara, 
com estações até fora dos limites do país, 
utilizando-se de equipamentos instalados em 
sua casa. Ademais, o quesito “fidelidade” do 
som não deveria ser tão preponderante para 
os ouvintes da época, já que os fonógrafos 
da época proporcionavam uma qualidade 
de som muito aquém do que se poderia 
chamar de “alta-fidelidade”. Uma audição 
em “alta-fidelidade” só existia “ao vivo”. E lá 
se vão quase 100 anos, entre o “galena” e 
as “web-rádios”. n

ConCuRsos Cn

O 
propósito do presente artigo 
é realizar um estudo con-
ceitual da “autoridade” em 
sua perspectiva moderna, 
filosófica, etimológica e psi-
cológica, e relacioná-la aos 

conceitos de “liderança” e de “poder”.  

a inTerPreTaçÃO da auTOridade
interpretação moderna
À luz da visão moderna, “autoridade” 

constantemente está associada a uma pos-
tura ativa do “poder”, caracterizando, assim, 
o poder atribuído a uma pessoa, o agente do 
fenômeno. Em nossa sociedade, é natural e 
intuitivo associar o poder à autoridade, tanto 
que um indivíduo considerado “autoritário” 
passa a ter uma conotação negativa, como se 
ele empregasse o poder em demasia. Nesse 
aspecto, o vocábulo “autoritário” se reveste 
por uma interpretação negativa. 

Segundo o dicionário Aurélio, entre ou-
tras definições, “autoridade” é o “direito ou 
poder de se fazer obedecer, de dar ordens, 
de tomar decisões, de agir”. Segundo o 
mesmo dicionário, o verbete “autoritário” é 
assim definido: “que procura impor-se pela 
autoridade; altivo, impositivo, dominador, 
arrogante”. Portanto, o dicionário apenas 
ratifica a percepção moderna que envolve 
o conceito da autoridade. 

AuGERE
síntese do trabalho do 

aspirante vinícios souza 
figueredo, premiado no concurso 

liderança • 2014, 
 do Clube Naval

Nada nestas regras dispensará qualquer embarcação ou seu proprietário, seu 
comandante ou sua tripulação das consequências de qualquer negligência no 

cumprimento destas regras ou na negligência de qualquer precaução reclamada 
ordinariamente pela prática marinheira ou pelas circunstâncias especiais do caso”.

(Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar).

Um estudo a respeito da manifestação da autoridade e os aspectos que 
caracterizam a liderança e a sua legitimidade.
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as pessoas, maior será a responsabilidade 
do líder sobre elas. 

Entretanto, a falta de uma liderança 
capaz de exercer a autoridade acarreta na 
divergência e no conflito de ideias princi-
palmente em momentos de crises, fazendo 
com que os indivíduos não consigam criar 
uma linha de ação coesa e ordenada, já que 
todas as pessoas são diferentes e cada uma 
delas pensa e age de modo distinto. Sendo 
assim, nesse cenário, a desorganização e o 
caos são iminentes. 

Segundo o Regulamento Internacional 
para Evitar Abalroamentos no Mar, todos os 
tripulantes são os responsáveis por qualquer 
negligência em relação às regras do regula-
mento. Para que as regras sejam respeitadas, 
o comandante precisa manter uma unidade 
de ações por parte de sua tripulação, de 
modo a alcançar um objetivo em comum, 
evitando, assim, a divergência de ações, a 
desordem e, por consequência, o aumento 
da probabilidade de erros. 

Portanto, a autoridade do comandante 
é legitimada pela ciência de que as ações 
e a postura de uma tripulação devem ser 
centralizadas, já que a divergência causa a 
desordem e a instabilidade.  

As teorias do contrato social que se di-
fundiram entre os séculos XVI e XVIII procu-
ravam mostrar a legitimidade dos governos, 
indicando que a centralização de um poder 
legislador era necessário para garantir os di-
reitos de seus cidadãos. Ou seja: as pessoas 
faziam um contrato social, abrindo parte de 
sua liberdade para terem os seus direitos 
garantidos, legitimando, assim, a autoridade 
do Estado, o responsável por garantir os 
direitos e manter a ordem social. 

Portanto, a responsabilidade em estabe-
lecer a ordem e uma convergência de ações 
rumo a um ideal legitima a autoridade de 
um líder, evitando, assim, que o grupo ou o 
sistema seja fadado ao caos e à desordem. 

cOnclusÃO 
Ao longo dos tempos, os conceitos de 

autoridade, de poder e de liderança foram 
se transfigurando segundo o seu contexto e 
a sua época. O homem já foi capaz de tortu-
rar, de decapitar, de guilhotinar, de enforcar, 
de queimar e de fuzilar para manter a sua 
autoridade. Hoje, graças à evolução e ao 
amadurecimento da mentalidade humana, o 
homem moderno assume o perfil de líder ao 
fazer manifestar a motivação de seus homens 
por meio de sua influência, o que caracteriza 
a autoridade românica, que é a verdadeira 
autoridade: fazer obedecer sem o uso da co-
erção ou da força. A autoridade, que sempre 
foi um problema de ordem filosófica, agora 
pode ter a sua legitimidade respaldada pela 
manutenção do “augere” e da ordem. n
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interpretação filosófica
A visão platônica e aristotélica, afirma 

que a autoridade pertence aos melhores, 
esses escolhidos pela tendência de suas 
próprias naturezas. Para Kelsen, a autoridade 
é uma característica de ordenamento norma-
tivo. Para Hannah Arendt, filósofa alemã que 
foi uma das vozes mais influentes do século 
XX, as raízes históricas do fenômeno da au-
toridade, à luz do pensamento ocidental, têm 
suas origens nos romanos, tanto na instância 
conceitual quanto na etimológica.. 

Sob a perspectiva oriental, há mais de 
dois mil anos Sun Tzu escrevia as memorá-
veis lições de um clássico da literatura mili-
tar: A Arte da Guerra. Para o general chinês, 
a ausência de autoridade, assim como outros 
fatores, eram elementos determinantes para 
o caos e para a desorganização absoluta. 

interpretação etimológica e psicológica
Diante de tais considerações de ordem 

moderna e filosófica, seria prudente inves-
tigar o aspecto semântico enraizado nas 
origens etimológicas da palavra. Como bem 
expresso por Hannah, a autoridade remonta 
suas origens nos romanos. Sendo assim, o 
vocábulo “autoridade” originou-se do latim 
“auctoritas”, que por sua vez derivou do ver-
bo “augere”, que significa “fazer crescer”.

Ora, é interessante observar que 
“autoridade”, numa primeira lei-
tura, não está etimologicamente 
associada ao poder, nem à 
obediência ou à coerção. Auto-
ridade, em seu contexto original, 
significa “fazer crescer”. 

Uma vez observado que a 
autoridade representa uma com-
petência de caráter relacional, 
envolvendo, assim, mais de um 
indivíduo, “fazer crescer”, nesse con-
texto, passa a ter uma conotação ressoante 
ao perfil do líder do século XXI: indivíduo 
que motiva a sua equipe, aproveitando o 
potencial de cada um de seus integrantes, 
fazendo-os crescerem em suas competências 
e habilidades. Logo, o sentido original da 
“autoridade” está intrinsicamente ligada ao 
perfil do líder contemporâneo, manifestando 
uma singular harmonia conceitual.   

Sob a perspectiva da Psicologia, muitos 
foram os autores e teóricos que argumen-
taram a respeito da liderança e da auto-
ridade. Quanto ao poder e o seu uso, os 
estudos de French e Raven concluem que 
o poder pode se manifestar de diversos 

modos: poder por coerção (à base do 
medo), poder por recompensas (à base de 
interesses), poder por competência (à base 
do respeito), poder por legitimidade (à base 
da denominação hierárquica), poder por 
informação (à base do conhecimento), po-
der por persuasão (à base de argumentos), 
poder por carisma (à base da imagem e da 
admiração) e poder por ligação (à base da 
rede de relacionamentos). 

A respeito da liderança, a Psicologia faz 
a associação com a capacidade de motiva-
ção, ou então à capacidade de influenciar 
positivamente as pessoas. Para o CT Sher-
man Baldwin, “a essência da liderança é 
a habilidade de motivar as pessoas”. Para 
George R. Terry, a liderança “é a atividade de 
influenciar pessoas fazendo-as empenhar-se 
voluntariamente em objetivos do grupo”. De 
certo modo, essa visão a respeito da moti-
vação nada mais é do que “fazer crescer”. 
Motivar as pessoas significa fazer crescer o 
que há de melhor nelas, desenvolvendo suas 
capacidades e potências. 

Portanto, o conceito atual de “liderança” 
se baseia no conceito original e histórico da 
antiga “autoridade”, que acabou, ao longo do 
tempo, sendo transfigurado pelas diferentes 
manifestações do poder. 

a auTOridade e  
a resPOnsaBilidade 

augere 
Já foi mencionado ante-

riormente que a interpretação 
moderna de “fazer crescer” está 
associada ao aproveitamento 
das competências e potencialida-
des dos indivíduos que integram 

a equipe, uma postura imprescin-
dível do líder. 

Quanto à “motivação”, Napoleão Bona-
parte a interpretava como “moral” e, quanto 
a isso, ele dizia: “o moral responde por 
três quartos da luta; o potencial relativo é 
responsável apenas pelo quarto restante”. 
Para James C. Hunter, autor do célebre livro 
“O Monge e o Executivo”, a motivação é in-
terpretada como “entusiasmo”, já que, para 
ele, liderança é a “habilidade de influenciar 
pessoas para trabalharem entusiasticamente 
visando atingir objetivos comuns”. Para gran-
de parte dos psicólogos sociais, a motivação 
é despertada por incentivos (motivos) que 
conduzem os indivíduos à ação, seja de 
forma consciente ou inconsciente. O líder 

é o agente responsável em despertar esses 
motivos a fim de incentivar os indivíduos a 
promoverem uma determinada atitude. Ao 
despertar esses motivos, o líder estará fazen-
do os seus liderados “crescerem” (augere). 

Portanto, é na responsabilidade que 
se encontram o “augere” e a “motivação”, 
instâncias respectivamente associadas à 
autoridade e à liderança. 

O líder, pela definição original e ro-
mânica da autoridade, é responsável por 
fazer seus liderados crescerem e se poten-
cializarem, manifestando, assim, a genuína 
autoridade, que é aquela empregada sem 
coerção ou força. O líder, pela definição 
moderna da liderança, tem a responsabili-
dade de motivar os seus liderados, pois é 
pela manifestação da motivação que o líder 
se torna, de fato, um líder. Isso significa que 
a responsabilidade em motivar os liderados 
legitima a autoridade de um líder, que tem 
na autoridade românica a virtude de mani-
festar a genuína liderança. 

Ordem 
Sun Tzu afirmou que a falta de autorida-

de, entre outros elementos, pode ocasionar 
o caos e a desordem. A desordem nada mais 
é do que a divergência, o não alinhamento 
das ações e das atitudes, a perda da ordem 
e da estabilidade. 

Se a liderança pode ser caracterizada 
pela capacidade de motivar os liderados a 
crescerem e a se potencializarem rumo a um 
objetivo em comum e, por isso, é revestida 
pela genuína autoridade, então a liderança 
também é uma forma de ordenar, de gerar 
coesão e de evitar divergências que possam 
desestabilizar a motivação. Fazendo uma ana-
logia, pode-se pensar na corrente elétrica, que 
nada mais é do que o movimento ordenado 
das cargas que partem de um determinado 
potencial elétrico rumo ao outro: somente 
o movimento ordenado das cargas é capaz 
de criar a corrente elétrica, um fluxo, uma 
direção, uma energia. 

Num navio de guerra, os seus tripulantes 
guarnecem suas posições e realizam a nave-
gação. Todo o processo é planejado e estuda-
do, entretanto cabe sempre ao comandante 
a palavra final: ele é investido de autoridade 
porque tem a responsabilidade da palavra 
final. É crucial que o comandante tenha a 
autoridade e o poder de dar as ordens e de 
ser obedecido, pois ele é responsável por 
isso e a sua autoridade é legitimada por isso. 
Quanto maior a autoridade e o poder sobre 

 a genuína 
autoridade 
é aquela 

empregada 
sem coerção 

ou força.
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vIaGens

uMa 
JoRnada PeLas  
FasCinantes 
atRações da 

PRovenCe

textOs e FOtOs: Rosa naiR MedeiRos*

Paisagens  pontilhadas de lindos campos 
floridos, especialmente de lavanda, cidades 
medievais “penduradas” nas montanhas, 

edificações da época romana  bem  
preservadas, amplos mercados a ceú aberto 
com deliciosos produtos típicos, esses são  
alguns dos motivos que fazem da Provence  

um dos destinos mais desejados.

a catedral e o Palais des Papes

a ponte saint-Bénézet, 
um dos cartões-postais de avignon

s
ituada no sudeste da França, a 
Provence corresponde a grande 
parte da região administrativa 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. As 
suas fronteiras são abstratas, 
delineadas em um território que 

apresenta grande diversidade: planícies 
no vale do rio Rhône; montanhas a leste 
(monte Ventoux, cordilheira do Luberon); 
pântanos no sul (na área chamada Ca-
margue, entre o delta do Rhône e a costa 
mediterrânea).

A melhor forma para explorar essa vasta 
região é escolher uma base, como Avignon, 
uma joia histórica próxima às principais 
atrações turísticas. A cidade tornou-se 
famosa quando, no século XIV, o Papa Cle-
mente V transferiu (1309) a sede da Igreja 
Católica para lá. O centro histórico, cercado 
por imponentes muralhas, é dominado 
pelo Palais des Papes, considerado o maior 

Vizinha ao Palais des Papes, a Cathé-
drale Notre-Dame-des-Doms marca presen-
ça com a grande estátua dourada de Maria. 
Nas imediações está o agradável Jardin 
du Rocher des Doms, um espaço público 
que permite contemplar o rio Rhône e a 
ponte Saint-Bénézet, outro cartão-postal da 
cidade. Construída no século XII, a ponte 
conectava-se à Villeneuve lez Avignon. 
Devido às cheias do Rhône, foi destruída 
várias vezes. Dos 22 vãos, hoje lhe restam 
apenas quatro, mas que proporcionam uma 
ideia dessa magnífica obra. Ao sair do pa-
lácio, basta seguir as placas para chegar ao 
local. Pode-se caminhar pela Saint-Bénézet, 
mediante aquisição de ingresso, e dali ter 
uma linda vista do Palácio dos Papas e 
da catedral.

palácio gótico na Europa. O conjunto arqui-
tetônico compreende o chamado “palácio 
velho” (1334-1342), construído a partir de 
uma edificação anterior, e o “palácio novo”, 
erguido entre 1342 e 1352. 

A sede papal em Avignon durou até 1377, 
sendo reconduzida por Gregório XI a Roma. 
Com o tempo, o palácio passou por diversos 
empregos, especialmente a partir da Revolu-
ção Francesa. Finalmente, em 1906, tornou-se 
um museu nacional e, apesar dos constantes 
reparos, está aberto ao público. Podem ser 
visitadas várias salas desse edifício de linhas 
sóbrias, mas que abriga no interior belas obras 
de artistas da Escola de Siena, entre elas, os 
afrescos nas capelas de Saint-Martial e Saint-
Jean, as pinturas de cenas de caça no, então, 
gabinete de trabalho de Clemente VI, além 
de objetos de decoração, como tapetes de 
parede na sala do Consistório. 
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O animado centro histórico
A jornada pelo centro histórico de Avig-

non leva a animadas praças, como a Place de 
L’Horloge, que abriga os prédios da prefeitura 
e da ópera da cidade (construções do século 
XIX), além de restaurantes e cafés com mesi-
nhas ao ar livre. Outro espaço movimentado 
é a Place Pie (século XVI), onde funciona o 
mercado Les Halles, em um prédio que se dis-
tingue por possuir uma das fachadas coberta 
por plantas. Ali se encontram os ingredientes 
da famosa culinária provençal.

Depois dessa parada gastronômica, 
continue explorando as charmosas ruas e 
descubra mais exemplares do rico patrimô-
nio arquitetônico da cidade, como as igrejas 
de Saint-Pierre e de Saint-Didier (ambas 
do século XIV). Aproveite também para 
visitar alguns dos seus excelentes museus. 
O Museu Calvet possui um rico acervo de 
pinturas e esculturas do século XV ao XX; 
além de cerâmicas e bronzes. Integrante do 
Calvet, o Musée Lapidaire abriga coleções 
gregas, etruscas, romanas, galo-romanas 
e paleocristãs. Já o Museu Angladon conta 
com obras de mestres dos séculos XIX e 
XX, como Degas, Manet, Sisley, Van Gogh, 
Cézanne, Picasso, Modigliani.

Após o reconhecimento da “Cidade 
dos Papas”, estenda a jornada à vizinha 
Villeuneve lez Avignon e conheça o antigo 
monastério Chartreuse du Val de Bénédiction 
(hoje um centro cultural), o Forte Saint-André,   
a Torre Philippe Le bel, que proporciona uma  
panorâmica de Avignon, e o jardins da Aba-
dia de Saint-André. Outro vilarejo próximo 
é o de Châteauneuf-du-Pape, que dá nome 
a um tradicional vinho da França. A história 
da pequena vila começou a mudar quando 
foi construído, no século XIV, o castelo que 
serviria de residência de verão aos papas. 
No local também foram plantadas parreiras 
para a fabricação de vinho. Com o tempo a 
produção se desenvolveu e a bebida passou 
a ser conhecida como “Vin du Pape”. Os 
pontífices partiram, mas a prática da vinicul-
tura permaneceu. No século XIX, os vinhos 
provenientes de Châteauneuf ganharam 

notoriedade no vale do Rhône. As agências 
de turismo em Avignon oferecem tours que 
incluem visitação a vinículas.

rota da lavanda
Uma das mais belas atrações da Provence 

são os campos de lavanda, que florescem 
no período de junho a agosto, pintando de 
roxo a paisagem. Há vários roteiros para as 
lavandas; um dos mais conhecidos abrange 
a região do Luberon (cadeia de montanhas 
que apresenta elevações menores na porção 
norte, chamada de Petit Luberon, e atinge 
maior altitude ao sul – Grand Luberon). Ao 
longo do trajeto estão pequenas vilas que 
traduzem a essência provençal. Algumas, situ-
adas no alto das montanhas, são conhecidas 
como “villages perchés”, pois parecem mesmo 

penduradas ou suspensas. Elas compõem 
cenários belíssimos, completados pelos vales 
que as circundam, forrados de lavanda.

Os passeios organizados, que levam a 
alguns desses fantásticos campos, são uma 
uma boa opção, principalmente, para quem 
dispõe de pouco tempo. O circuito mais 
completo, partindo de Avignon, dura um dia 
e inicia no  Musée de la Lavande (região do 
Luberon), onde se aprende sobre o cultivo 
da planta e o processo de fabricação do seu 
óleo. No local há um campo das famosas 
flores e uma lojinha que vende diversos pro-
dutos à base de lavanda. O tour prossegue 
em direção ao vilarejo de Gordes, que se 
confunde com a paisagem, devido às suas 
casas de pedras  brancas, construídas sobre 
uma montanha calcária. Entre as edificações, 
destacam-se o castelo e a igreja, restaurados 
respectivamente nos séculos XVI e XVIII.

vista parcial da Place du Palais des Papes

exposição no museu do Petis Palais

museu da lavanda, na região do luberon

Panorâmica de gordes

São muitas as opções culturais em 
Avignon, especialmente para quem visita a 
cidade em julho. Nesse mês, desde 1947, é 
realizado o maior festival de teatro da França, 

reunindo artistas de todas as partes. Peças de 
diferentes estilos são apresentadas, tomando  
até mesmo as ruas, que se transformam em 
espaços cênicos.
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Gordes torna-se fervilhante às terças, 
pela manhã, quando é realizada uma das 
tradicionais feiras da Provence. Nesse mer-
cado a céu aberto, encontra-se praticamente 
de tudo: ervas da região, pães, queijos, em-
butidos, doces, compotas, geléias, azeites, 
entre outros alimentos que compõem a rica 
mesa provençal; além de itens de decoração, 
acessórios, roupas e, claro, muitos produtos 
de lavanda. Antes de deixar Gordes, caminhe 
pelas suas ruas estreitas e descubra tentado-
ras lojinhas e charmosos bares. 

Descemos a montanha em direção ao 
vale da Abbaye de Notre-Dame de Sénanque, 
um dos lindos cartões-portais da região. Ao 
redor do monastério, construído no século XII 
por monges cistercienses, estendem-se tape-
tes de lavanda. O local é aberto à visitação e 
ali podem ser adquiridos óleos de lavanda e 
licores fabricados pelos monges. 

O trajeto para o próximo destino, a vila de 
Roussillon, apresenta uma sucessão de cam-
pos de lavanda. Em algumas propriedades  

formando um exótico e belo cenário. Pe-
las ruazinhas da vila, distribuem-se várias 
galerias de arte com ótimas opções de 
produtos e preços. 

Dependendo do estágio de floração, os 
passeios organizados pelas agências, em 
vez de Gordes, levam os visitantes a Sault, 
conhecida como a “capital da lavanda”, de-
vido aos belos e extensos campos na região. 
Nesse charmoso vilarejo medieval, próximo 
ao Monte Ventoux, também são realizadas 
feiras que apresentam uma diversidade de 
artigos, especialmente os de lavanda: sabo-
netes, perfumes, cosméticos, saches, buques, 
óleos essenciais e até mel de lavanda.

Plateau de valensole 
Outro roteiro especial, para aqueles que 

dispõem de mais tempo, é o das plantações 
de lavanda no Plateau de Valensole, prin-
cipalmente entre as cidades de Manosque 
e Puimoisson. Dali a jornada ainda pode 
estender-se ao Parque Natural do Verdon, 
que abriga as Gorges du Verdon – sequên-
cia de desfiladeiros, que desponta entre 
o rio Verdon e o lago Sainte-Croix (criado 
na década de 1970 para abastecimento 
energético). Os cânions envolvem pito-
rescas cidades medievais, que facilitam o 
acesso ao parque – onde podem ser feitas 
várias atividades, como trilhas, passeios de 

Já os admiradores de Paul Cézanne 
tem a possibilidade de visitar lugares que 
marcaram a vida desse ilustre filho de 
Aix, como a antiga casa da família, o seu 
atelier e cafés que costumava frequentar. 
A partir do atelier de Cézanne, subindo 
uma ladeira, acessa-se uma magnífica 
vista da montanha Sainte-Victoire; uma 
de suas paixões, retratada em uma sé-
rie de telas. As poucas obras do artista 
que permaneceram na cidade estão em  
exposição no Museu Granet.

os visitantes podem caminhar entre as flores e 
sentir sua fragrância. Ao longo desse cenário 
idílico, descortinam-se também plantações 
de trigo, girassóis, vinhedos, ampliando a 
paleta de cores no horizonte. Mais adiante, a 
paisagem adquire tons avermelhados, anun-
ciando a bela cidade de Roussillon, conhecida 
pelas falésias de cor ocre, com nuances em 
vermelho, amarelo e alaranjado. As cores das 
casas também seguem essas tonalidades, 

caiaque ou de barco elétrico, tendo como 
cenário as águas esmeraldas do Verdon e 
os imensos paredões.

Uma das melhores bases para explorar o 
Plateau de Valensole e as Gorges du Verdon 
é Aix-en-Provence (conhecida como “cidade 
das águas”). Aix abriga um centro histórico 
bem conservado, com suntuosos casarões, a 
maioria dos séculos XVII e XVIII, e diversas 
fontes – atração especial da cidade. Inicie 
o roteiro pela via principal, a Cours Mirabe-
au, repleta de restaurantes e cafés. Depois 
deixe-se perder pelas suas ruelas e descubra 
agradáveis lugares, como a bela e animada 
Place de l’Hôtel de Ville, onde é realizado 
um mercado de flores. 

uma das ruas de roussillon e suas casas em tons de ocre

Produtos típicos da Provence  
na feira de gordes

as falésias de cor ocre em roussillon adquirem vários tons
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saint-rémy e les Baux-de-Provence
Depois de conhecer os tapetes de 

lavanda da Provence, reserve um dia para 
visitar dois vilarejos incríveis, Saint-Rémy e 
Les Baux-de-Provence, a pouca distância de 
Avignon. O caminho que leva à charmosa 
Saint-Rémy, com apenas 10 mil habitantes, 
é pontuado de antigas casas de campo, 
ciprestes, plantações de girassóis e oliveiras. 
O centro histórico dessa pequena cidade, 
protegido pela antiga fortificação medieval, é 

repleto de casas floridas, fontes, acolhedores 
restaurantes e diversas lojinhas.

Situado a um quilômetro da área his-
tórica, o antigo monastério Saint-Paul de 
Mausole é outro local muito procurado. No 
passado serviu como asilo para Van Gogh, 
após sua saída de Arles. O artista morou ali 
de 1889 a 1890, período em que pintou 
inúmeras telas. Uma réplica do quarto de 
Van Gogh está aberta ao público; também 
o claustro e o jardim.

Vizinhos a Saint-Paul de Mausole, 
destacam-se dois monumentos, chamados 
“Les Antiques”: um mausoléu (século I a.C) e 
um arco (20 d.C), belamente esculpidos. Eles 
fazem parte do sítio arqueológico da cidade 
romana de Glanum, que teria “desaparecido” 
por volta do século III em consequência de 
sucessivas invasões. Escavações realizadas 
na década de 1920 revelaram as ruínas da 
cidade, cuja origem remonta aos gregos. 

Deixando Saint-Rémy, cerca de 10 
quilômetros depois, chegamos à fantástica 
Les Baux-de-Provence. O vilarejo medieval, 
situado em um maciço rochoso de paredes 
muito íngremes, em meio a uma planície 
verde, é dominado pelas ruínas do antigo 
castelo, onde se pode ver reconstituições 
de antigas armas, como catapultas. Les 
Baux teve seu auge no século XI, quando 
um poderoso feudo dominou dezenas de 

época: um imenso anfiteatro, chamado 
“Lês Arenes”, o Teatro Antigo, as Termas de 
Constantino e os Alyscamps (uma ampla 
necrópole romana, depois utilizada pelos 
cristãos). O anfiteatro podia conter até 25 mil 
espectadores, que iam assistir aos combates 
de gladiadores e a outros jogos antigos. Lês 
Arenes e o Teatro Antigo ainda funcionam 
para shows e apresentações.

A posição estratégica de Arles assegurou 
a sua sobrevivência após a queda do Império 
Romano. Durante a Idade Média destacou-
se como uma importante cidade. Também 
foi uma das primeiras da região a abrigar 
templos cristãos. Muito do seu charme se 
deve às belas igrejas, entre elas, a de Saint-
Trophime, construída entre os séculos XI e 
XII, no local onde havia uma capela do sé-
culo III. Destacam-se as esculturas no portal 
da igreja e o seu grandioso claustro.

cidades e vilas ao redor. Atualmente, menos 
de 500 pessoas moram no local e as casas 
foram transformadas em lojas, restaurantes 
e pousadas. A vila é um dos lugares mais 
visitados da região e proporciona uma vista 
inesquecível desta parte da Provence.

herança romana
Visitar a Provence também é uma in-

cursão ao legado do Império Romano, que 
dominava a parte sul do atual território 
francês, antes do século I. A origem do 
nome “Provence” decorre da forma como os 
romanos chamavam a região – “Provincia”. 
Ali construíram importantes cidades e obras 
majestosas, que se encontram bem preser-
vadas em várias localidades, especialmente 
em Arles e Nimes. 

Situada às margens do rio Rhône, Ar-
les conserva vários testemunhos daquela 

as flores compõem o 
charmoso centro histórico 

de saint-rémy

uma das ruas 
medievais de 
Baux-de-Provence

O belo arco 
esculpido, um 

dos monumentos 
denominados 
les antiques, 

encontra-se na 
entrada do sítio 

arqueológico 
de glanum

vista interna 
do anfiteatro em 
arles



42                                                                         Revista do Clube Naval • 372 Revista do Clube Naval • 372                                                                                          43

Percorrendo as ruas de Arles, pode-se 
apreciar o rico patrimônio arquitetônico 
em estilo provençal, presente em diversas 
mansões do século XVII, e conhecer luga-
res que serviram de inspiração a grandes 

artistas. Atraídos pela luminosidade da ci-
dade, entre outros ingredientes, Van Gogh, 
Paul Gauguin, Pablo Picasso passaram ali 
uma temporada. A estada de Van Gogh 
(1888-1889) foi breve, mas suficiente para 

que ele pintasse cerca de 300 telas. 
Outra preciosa joia é Nimes, a apenas 

meia hora de trem regional de Avignon. No 
centro histórico encontra-se o esplêndido 
anfiteatro romano, que tinha capacidade 
para mais de 20 mil pessoas. Em ótimo 
estado, ainda hoje é utilizado para diversos 
espetáculos. A jornada pela Nimes romana 
continua na Maison Carrée (casa quadrada), 
um templo com cerca de dois mil anos, 
impecavelmente conservado. 

O centro histórico de Nîmes entrelaça 
diferentes momentos da história. Além do le-
gado romano, guarda contribuições da Idade 
Média, da Renascença, edificações do século 
XIX, quando a cidade foi um próspero centro 
industrial, e prédios de arquitetura arrojada, 
como o do Museu de Arte Contemporânea 
(vizinho à Maison Carrée) – projetado pelo 
britânico Norman Foster.

Um pouco mais afastado do centro está 
o majestoso Jardin de la Fontaine (século 
XVIII), em estilo barroco. Construído em um 
lugar antigo, guarda as ruínas do Templo de 
Diana e a Tour Magne, uma fortificação cuja 

Próxima a Nimes, encontra-se outra 
magnífica obra da engenharia romana, a 
Pont du Gard. Edificada em três níveis, com 
49 metros de altura e 275 metros de compri-
mento, fazia parte de um extenso aqueduto, 
que atravessava o rio Gard, levando água de 
Uzès a Nimes. A partir de Avignon pode-se ir 
de carro ou de ônibus até o local de acesso à 
ponte. É possível caminhar na Pont du Gard 
e dali guardar uma bela vista. 

Repleta de paisagens e cenários espeta-
culares, com cidades que parecem saídas de 
um conto de fadas, a Provence não cabe em 
uma única viagem, pois sempre tem algo a 
revelar. Somados a seus tesouros históricos, 
os sabores, aromas e cores da região são um 
convite irresistível para regressar. n

origem é anterior aos romanos. Depois de 
desfrutar da serenidade desse lindo lugar, 
circule pela cidade, que possui convida-
tivas lojinhas e boas opções de bares e 
restaurantes.

*Capitão-de-Corveta (T)

no anfiteatro de nimes 
são realivados diversos espetáculos

O magnífico 
jardin de la fontaine é possível caminhar 

na Pont du gard

a bela maison carrée, 
templo romano em excelente estado de conservação
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A maioria dos turistas brasileiros que 
comparecem a esse espetáculo, quando em 
visita à Espanha, ou odeiam, ou, se a toleram, 
torcem, tola e ignorantemente, pelo touro. 
Apesar do espetáculo ser chamado no idioma 
inglês de “Bullfighting”, não se trata de uma 
luta entre o homem e o touro.

É a festa mais tradicional da Espanha, 
riquíssima em seu folclore e, se constitui num 
espetáculo de “balé” macabro, uma vez que 
o seu final é a morte de um de seus partici-
pantes, onde o toureiro executa com o touro 
uma série da passos clássicos e de rara beleza. 
Seria ridículo comparecer ao teatro para se 
assistir a um “balé” e se torcer pela primeira 
bailarina ou pelo primeiro bailarino.

Para se apreciar ambos os espetáculos, é 
absolutamente necessário que se conheça as 
sua regras e, principalmente, o seu enredo.

Assisti a uma corrida de toros, pela primeira 

vIaGens

s
ão publicados em alguns núme-
ros da Revista do Clube Naval, 
com muita oportunidade, artigos 
sobre lugares de turismo, con-
tendo as principais informações 
e algumas dicas para quem os 

for visitar. O interessante é que, a maio-
ria dessas colaborações são escritas pela  
CC (T) Rosa Nair Medeiros, integrante do 
corpo feminino da Marinha, em boa hora 
criado pelo Ministro Maximiano.

Aproveitando essa “janela” que se 
abriu, da maior utilidade, ocorreu-me 
abordar o mesmo assunto, até agora, uma 
“caixa preta” para a maioria dos brasileiros, 
que é a “tourada” em português ou, o seu 
verdadeiro nome, na Espanha e suas ex-
colônias, “corrida de toros”.

dirigíamos com nossos familiares, de ônibus, 
fazendo turismo, no espaço de tempo do 
“trânsito” ao qual havíamos desistido, em tro-
ca da oportunidade de viajar parando, como 
disse, fazendo turismo, a partir de Lisboa, de 
onde havíamos  desembarcado do navio que 
nos trouxera desde o Rio. Na nossa parada 
em Madrid, a grande “pedida” era assistir a 
uma, então para nós, “tourada”, na sua praça 
de touros, denominada Las Ventas.

Por feliz coincidência, sentamo-nos no 
degrau da pseudo-arquibancada, na frente 
de um médico brasileiro que realizava um 
estágio no famoso centro clínico de doenças 
do rim, que existe em Barcelona. Ao nos ou-
vir falar o português do Brasil, premido pela 
saudade, uma vez que estava em Barcelona 
a quase um ano, fez-nos a clássica pergunta: 
“se éramos brasileiros”. Ao nos identificarmos, 
declarou-nos ser louco por aquele espetáculo 
e, ao lamentar que naquela época do ano 
(era o mês de julho), em Madrid, raramente 
acontecem “corridas” com touros, sendo mais 
comum, como era o caso daquele dia, serem 
“novilhadas”. (Esse é, sem dúvida, um dos mo-
tivos do turista neófito não apreciar ou gostar 
do que vê pela primeira vez. É muito diferente 
se ver tourear um novilho de 300 quilos em 
vez de um touro com mais de meia tonelada 
de peso). Passou a nos explicar tudo que 
estava acontecendo e porque acontecia.

Foi o bastante para que eu, Franco,  de 
ascendência espanhola, me apaixonasse pela 
“Fiesta Brava” e, durante o tempo em que 
permaneci na Holanda, assisti pela iniciante 

Eurovisão, as mais importantes “corridas” que 
acontecem durante as “feiras” tradicionais 
nas celebrações dos santos padroeiros das 
cidades, onde as mesmas ocorrem. Existe 
um calendário indicando as datas, fácil de 
encontrar nas publicações especializadas.

Não satisfeito com o que via e aprendia, 
resolvi estudar a fundo a ciência em que se 
constituía aquele espetáculo que me fasci-
nava, a Tauromáquia.

A imensa bibliografia a respeito do as-
sunto , tem como seu trabalho fundamental 
o livro “Loa toros’, de Cossio, no entanto, a 
maneira mais suave de conhecer as nuances 
da “corrida” são os livros de Hemingway, 
que abordam este tema, pelo qual era 
apaixonado. 

Tornei-me o que os espanhóis chamam 
de aficionado, identificando aqueles que 
são apaixonados pela sua “Fiesta Brava” e 
a acompanham, mesmo que, como é hoje 
o meu caso, esporadicamente, pela TV 
espanhola, no seu programa Tendido Zero 
ou, quando por lá vou, visitando Sevilha, a 
“Meca” do toreo na Espanha.

Pois é a minha experiência de hoje, 
profundo conhecedor do assunto, que já 
me permitiram até realizar palestras sobre 
o tema, que pretendo, de forma resumida, 
transmitir aos que se interessarem de co-
nhecer mais essa atração turística, permita-
me dizer, insuperável.

A corrida de toros é um balé que se 
constitui de três atos, chamados tecnica-
mente de Terços.

Começa com a apresentação dos parti-
cipantes humanos do espetáculo, quando 
entram na arena redonda, precedidos de 
dois cavaleiros, los aquacililos, em trajes me-
dievais, montando cavalos árabes pretos. As 
três “quadrilhas”, que são as equipes dos três 
toureiros que irão tourear, cada equipe se  
compõe de um toureiro ”matador”, seguido 
dos seus dois “bandarilheiros” e os seus dois  
“picadores” montados em cavalos velhos, 
pangarés, de olhos vendados e protegidos 
no seu corpo contra as arremetidas do touro,  
com acolchoados. Por serem as equipes, 
vamos chamar assim, compostas de quatro 
membros, recebem o nome de “quadrilhas”.
Esta abertura do espetáculo, que é a única 
coisa que começa no horário certo, cinco da 
tarde, na Espanha, se chama passeito...

Atravessa o ruedo, ou seja, a arena, e vão 
cumprimentar o Presidente em sua tribuna, 
que é o árbitro do espetáculo, definindo o 
término do tempo dos terços, e os prêmios  
a que podem fazer jus os “matadores”, mercê 
de suas performances e, atendendo ao apelo 
do público  que acena os seus lenços, quando 
acham o toureiro merecedor do prêmio. Este 
começa com a concessão de uma ou duas  
orelhas cortadas do animal morto por ele, a 
pata e o rabo, nesta progressão. Nunca tive 
a sorte de ver, em mais de quarenta anos 
de assistir à “Fiesta Brava”, ninguém receber 
nada além de duas orelhas.

Simbolicamente, um dos aquacililos recebe 
as chaves do toril, ou seja, do curral onde ficam 
confinados os touros que irão ser toreados.

vez em minha vida, em 1958, quando, em 
companhia de quatro colegas também de-
signados para a comissão de recebimento do 
NAeL Minas Gerais, na Holanda, para lá nos 

a 
  espaNhOla

CeLso de MeLLo FRanCo*

FIESTA BRAVAFIESTA BRAVAFIESTA BRAVAFIESTA BRAVAFIESTA BRAVA
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Os toureiros se dirigem para um local, na 
arena, logo abaixo de onde fica a tribuna do 
Presidente, lá no alto dos lugares do público 
(los tendidos). Eu sempre assisto às “corridas” 
nas cinco primeiras filas do setor “Sombra”, 
que se chamam tendido bajo e, em Sevilha, 
custava 100 dólares e se pode comprar um 
pouco mais caro, mas os melhores lugares nos 
cambistas, nos cafés da rua ao lado esquerdo 
de quem olha de frente a entrada principal 
da Maestrenza, que é a praça  de touros de 
Sevilha, a mais importante da Espanha.

Os toureiros vestindo os seus magníficos 
e riquíssimos trajes, bordados a ouro, com o 
cetim das mais variadas cores, que se cha-
mam mui apropriadamente de traje de luces, 
e que custam cerca de 3 mil dólares cada um, 
exibem o manejo da capa, enquanto esperam 
a ordem para o começo do espetáculo.

Soa o clarim da banda que, segundo 
diz o programa, “ameniza o espetáculo”, 
anunciando a abertura do toril e a entrada do 
touro. Um cartaz, do lado da porta por onde 
sairá o touro a galope, estará indicando o seu 
nome e o seu peso, nunca inferior a meia 
tonelada, com uma agilidade e o galope de 
um pônei, com dois chifres de, no mínimo, 
24 polegadas e, com a cabeça erguida, 

atinge a altura de 1,75 metros.
É a primeira vez que a fera, oriunda em 

linha direta dos touros que matavam os 
cristãos nos tempos de Roma dos Césares, vê 
um homem a pé. É também o único  animal 
que mata tudo o que ataca, a fim de matar 
tudo que se move, e não come o que abateu. 
É, portanto um assassino nato, mata pelo 
prazer de matar.

Os toureiros, a quem cabe fazer com esta 
fera um espetáculo de balé, apenas utilizan-
do no primeiro terço, chamado de “terço de 
varas” ou “suerte de pica”, uma capa de cor 
vermelha, meio desmaiado e com um forro 
amarelo, e que tem formato de uma pelerine, 
pesando cerca de oito quilos.

Quanto aos picadores que irão picar a 
fera no seu músculo do pescoço, chamado 
morillo, a fim de abaixar a sua cabeça e en-
fraquecê-lo pelo sangramento que provoca a 
lança (pica) que só penetra, por ter uma trava, 
de cerca de 20cm, interrompem o espetáculo 
de passes executados pelos toureiros com o 
manuseio da capa, e se protegem por trás 
dos painéis, na entrada  do burladero, que é 
a cerca que limita a arena, o ruedo.

O touro, ainda meio ofuscado pelo sol, 
em contraste com a escuridão do curral, in-

veste contra estes painéis, atrás dos quais es-
tão os matadores e os seus bandarilheiros.

De repente, sai para a arena o toureiro a 
quem, por sorteio, pela manhã do dia da “cor-
rida”, deve tourear e matar aquele touro.

O silêncio contrito, principalmente, na 
praça de touros de Sevilha, é rompido pela 
voz do toureiro, chamando a atenção do 
touro, incitando-o a atacá-lo. Se o toureiro 
desvia com elegância e maestria o mortal 
ataque do touro, se poderá ouvir o primeiro 
brado de “olé” do público, de uma série que 
irão ser ouvidos, à medida que vão sendo 
executadas as “verônicas” que é o passo 
mais comum com a capa. Após alguns passos 
dos possíveis, no primeiro terço do espetá-
culo de balé, o toureiro irá colocar o touro 
em posição para atacar o cavalo onde está o 
“picador” e sua lança, a fim afastá-lo do ca-
valo. Não são raras as vezes em que o touro 
derruba o cavalo, junto com o picador.

Após a primeira investida e a consequen-
te picada, o toro é afastado pelo toureiro que 
o atrai utilizando a sua capa. Este passo se 
chama el quite.

A critério do toureiro, ele poderá enca-
minhá-lo a uma posição de novo ataque ao 
cavalo ou, solicitar com um gesto de mão ao 

Presidente, que mude o terço através de novo 
toque de corneta para o “terço de banderilhas.” 
Estas se constituem de duas hastes com peque-
nas lancetinhas na sua extremidade, com suas 
hastes enfeitadas com papel de cores variadas 
e que medem cerca de meio metro.

Os bandarilheiros irão cravar, ainda 
sobre ou em volta do “morrilho”, em reveza-
mento, três pares de banderilhas, correndo 
de maneira graciosa, braços alçados com 
uma banderilha em cada mão, a encontrar 
o touro, rodopiar ao cravar as banderilhas e 
fugir para proteção do burladero.

Dizem que este terço tem como propó-
sito corrigir o uso dos chifres pelo touro, no 
seu ataque ao toureiro, uma vez que ele os 
usa como o boxeador usa os seus punhos 
o direito ou o esquerdo. As banderilhas 
tendem a definir qual o chifre será o que o 
touro irá, preferencialmente usar.

Como podem ver, até agora foi feita 
toda uma preparação, evidentemente, para 
favorecer o toureiro, preparando o outro 
componente do balé para o último terço, 
o mais importante, o mais demorado, o 
principal do enredo, quando o toureiro irá 
apresentar todo o seu repertório de passes,   
culminando com a morte do touro. Esse 
terceiro terço se chama la Faena.

Os passos são executados pelo toureiro 

Concedida essa autorização, dirige-se 
para o centro do ruedo e ainda com o seu 
braço estendido, com a montera em sua mão 
direita, gira, lentamente, sobre seus pés, 360 
graus, oferecendo com este gesto, ao público 
presente, o touro que irá matar. Em seguida, 
joga a montera por sobre o seu ombro direi-
to, esperando que ela caia com a parte de 
cima para cima, em sinal de boa sorte.

Inicia-se, então, la Faena, com seu vasto 
repertório de passos clássicos, todos lindos 
e de alto risco para quem os executa. De-
pendendo do brilhantismo do toureiro nesta 
fase do balé, a banda tocará um passo doble, 
de preferência que tenha sido composto em 
homenagem ao toureiro que está em cena, e 
que leva o seu nome. Quando o toureiro não é 
famoso o suficiente para ter o seu passo doble, 
geralmente são executados os mais tradicio-
nais, onde se destaca o España Cani.

Finalmente, quando o toureiro avalia 
que o touro poderá ser morto sem que ele, 
toureiro, corra um risco maior, dentro do 
tempo limite para esse terço, se não me 
engano, 20 minutos ele irá trocar a espada 
pelo estoque, que é uma espada com a ponta 
meio inclinada. Para executar o passe final, 
chamado la hora de la verdad, uma vez que 
é o único momento em que o toureiro não  
olha os chifres do touro, pois tem que mirar 

o ponto correto de enfiar 
o estoque, a fim de que 
possa passar no estreito 
espaço entre os omopla-
tas do animal e atingir 
os seus órgãos vitais, 
coração ou pulmões.

Para matar, o estoque 
só poderá ser usado pela 
mão direita e o matador 
deve passar a sua perna 
direita numa situação em 
que o touro possa atingi-
lo com seu chifre direito, 
caso não tiver a sua cabe-
ça corretamente voltada 

para a esquerda atraída pela muleta que o 
matador a tem cruzada em sua mão esquer-
da, em relação ao seu braço direito que irá 
enfiar a espada. Nesse momento a chance do 
touro chifrar o toureiro é quase igual à que ele 
tem de ser morto. Os dois corpos se confun-
dem, por alguns segundos e, normalmente, o 
toureiro enfia toda e espada e sai com a mão 
levantada, antecipando seu triunfo.

Dependendo do seu desempenho duran-
te a faena e a sua conclusão com a estocada 

fatal, o público começa a agitar os seus len-
ços brancos solicitando com este gesto, que 
o Presidente conceda ao matador o seu justo 
prêmio, que, como escrevi, começa com uma 
orelha, após a concessão desta, persistindo 
os acenos, o Presidente poderá conceder 
mais outra e assim por diante, a pata e o 
rabo. Ao conceder os prêmios, o Presidente 
exibe, pendurando  no balcão de sua tribu-
na, um lenço enorme de cor azul ou verde. 
Jamais vi um toureiro receber mais do que 
duas orelhas, que ele carrega em ambas as 
mãos, na volta que dá ao ruedo ovacionado 
pelo público, que lhe atira recuerdos e oferen-
das, algumas devolvidas pelos membros de 
sua quadrilha, que o acompanham.

Vi, em Sevilha, o jovem matador “El Julli” 
dar a volta ao ruedo, carregado nos ombros 
de um aficionado, segurando em cada mão 
uma orelha, sendo ovacionado com os 
brados de “Torero! Torero! Torero!” O touro, 
se teve um valente desempenho, poderá, 
ao ser arrastado pelos chifres, puxado por 
mulas, sair aplaudido. Em casos raríssimos 
poderá sair vivo, sendo a Hora de la Verdad 
executada com uma banderilha, não com o 
estoque, mantendo o animal vivo. Nesses 
casos, diz-se que ele foi “indultado”.

Ai está, em poucas palavras, uma ideia 
do que seja uma corrida de toros. A inten-
ção era lhes esclarecer e, se possível, lhes 
entusiasmar a respeito da “Fiesta Brava” que, 
segundo o grande escritor espanhol Vicente 
Blasco Ibañes, em seu famoso romance “San-
gue e Areia”: “A única e verdadeira besta pre-
sente na praça de touros é o público, sedento 
de sangue, não importa de quem seja”.

Será? Não é este, seguramente, o meu 
caso. Penso como Ernest Hemingway, meu 
“guru”, como escritor, que escreveu: “É o 
maior espetáculo sobre a terra por tudo 
que apresenta de beleza, tradição e, princi-
palmente emoção”. E eu acrescentaria duas 
considerações minhas: quando se pergunta 
ao espanhol por que os toureiros jovens, 
iniciantes, arriscam a vida na arte de tourear, 
respondem: “É porque a fome dói mais do 
que a chifrada”. 

E, finalmente, como fecho desta crônica, 
em verdade, uma homenagem ao povo 
espanhol e define a seriedade de sua festa 
máxima: ela se baseia no sentimento de 
coragem e de honra, apanágio do povo 
espanhol que os demonstrou numa guerra 
civil com um milhão de mortos. n

utilizando um pedaço de flanela vermelha, 
preso a uma pequena haste, como se fora 
um mastro, da largura da flanela, que terão 
o aspecto de uma pequena bandeira, talvez 
um quadrado de um metro de lado, que se 
chama muleta.

Antes de inciar este terço o “matador” irá 
se dirigir, de uma posição na arena, em frente 
à tribuna do Presidente e, tirando o seu cha-
péu, que se chama montera, com ela na mão 
solicitar a autorização para inciar la Faena. *Capitão-de-Fragata (Ref)
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D
urante uma conversa informal 
entre amigos, ocorrida logo após 
a divulgação do resultado oficial 
das eleições de 2014, um dos 
partícipes fez a seguinte pergun-
ta: o que nós, brasileiros, deve-

mos esperar do futuro? Divergências à parte, 
no calor da conversa, o consenso foi atingido 
no que diz respeito às complexas fragilidades 
presentes no “gigante pela própria natureza” 
e na dificuldade em superá-las.

A pergunta formulada acabou por 
estimular a elaboração do presente artigo, 
que nada mais é do que uma análise crite-
riosa sobre o amanhã do “gigante” e que 
objetiva convidar o leitor a uma reflexão 
sobre algumas fragilidades nacionais aqui 
apontadas e agrupadas nos campos político, 
econômico e social, suas possíveis causas 
e consequências, sem ter, obviamente, a 
ousadia de vaticinar o futuro.  

campo político
Primeiramente, cumpre esclarecer ao 

leitor a opção por subdividir o presente 
tópico em política interna e política externa, 
salientando que desta última constam al-
gumas das suas inseparáveis considerações 
sobre a Defesa.

Política Interna – No início de 2015, o 
Governo estará diante de um dos seus mo-
mentos mais decisivos. Os efeitos políticos 
da crise estabelecida na maior empresa 

meios de comunicação e pela 
internet a um ritmo sem precedentes, 

o povo brasileiro está tendo mais oportuni-
dade de conhecer e refletir sobre assuntos 
em debate no âmbito dos três poderes e nas 
esferas federal, estadual e municipal. Essa 
realidade, possibilita à sociedade – ainda 
que com certo grau de complacência – a 
oportunidade de se organizar, pressionar 
e exigir cada vez mais comprometimento 
e mudança comportamental dos agentes 
públicos e de empresários, em favor daquilo 
que é considerado como de real interesse.

Política Externa – Apesar de a reflexão 
proposta ter, implicitamente, um viés interno, 
não se pode esquecer que a política externa, 
por ser um instrumento do Estado, tem a ca-
pacidade de, até mesmo, interferir no destino 
dos nacionais. Evidentemente, quando se 

fala de política externa naturalmente emerge 
o tema capacidade de defesa.

Foram considerados como ponto de 
partida os seguintes fatos portadores de 
futuro, atinentes ao ambiente externo, que 
acabam por influenciar o ambiente interno: 
a gradual, apesar de lenta, recuperação da 
economia dos EUA; a desaceleração, ainda 
que momentânea, do crescimento da eco-
nomia chinesa, com a tentativa do governo 
de fazer com que a economia seja menos 
dependente de indústrias pesadas e passe 

acaba por impedir que inúmeros estudos e 
propostas por elas elaborados, no sentido 
de supri-las com os meios necessários ao 
cumprimento da missão, culminem com o 
aporte continuado de recursos financeiros, o 
que contribui para que a panóplia militar do 
“gigante” permaneça debilitada e longe de 
ter, pelo menos, capacidade dissuasória. 

Não se pode esquecer que o setor priva-
do – em especial as Empresas Estratégicas 
de Defesa e alguns centros tecnológicos 
ligados a universidades – deverá fazer 
parte do processo de construção de polos 
de desenvolvimento científico-tecnológico 
e industrial, com vistas ao desenvolvimento 
de projetos de meios e equipamentos de 
defesa para emprego nos três ambientes 
(aéreo, marítimo e terrestre). Em que pese 
o processo ser de longo prazo, ao fim e ao 
cabo proporcionará ao país um grau mais 
aceitável de independência.

Ao restringir a presente abordagem ao 
ambiente marítimo, torna-se evidente que 
com as novas descobertas dos campos de 
petróleo localizados na camada do pré-sal, 
futuramente, o Brasil passará a ocupar uma 
posição mais destacada no grupo de países 
com as maiores reservas de petróleo do 
mundo, galgando a condição de exportador. 
Não se deve duvidar que as perspectivas de 
utilização dos recursos do mar, do seu solo 
e subsolo poderão gerar cobiça e animosida-
des políticas com outros Estados, decorrentes 
de conflitos de interesses. 

Adicionalmente, diante do previsível 
aumento do tráfego marítimo, ficará mais 
evidente a inequívoca responsabilidade do 
Estado na construção de um poderio de 
defesa – naval e aéreo – compatível com a 
nova realidade. Assim sendo, quanto mais 
recursos forem descobertos ou utilizados, 
maior será o tráfego marítimo, e mais forte 
deverá ser a capacidade de defesa.

Diante desse prognóstico, desde já, o 
orçamento do Ministério da Defesa precisa 
ser ininterruptamente irrigado com recur-
sos financeiros necessários, de tal sorte 
que não haja solução de continuidade no 
desenvolvimento e execução de projetos 
prioritários para o país, mesmo que dispen-
diosos e de longa duração. Caso isso não 
ocorra, cada vez mais, o desenvolvimento 
tecnológico no campo em comento e a 
saúde da base da indústria de defesa, 
como um todo, permanecerão comprome-
tidos, tornando a capacidade dissuasória 
do “gigante” uma obra de ficção.

brasileira poderão se agravar e o Governo, 
que, ainda, possui uma vantagem numérica 
no Congresso, terá que agir com muito mais 
prudência e transparência para manter a 
credibilidade junto aos 51,64% que confia-
ram em seus desígnios. Entretanto, desde 
sempre se sabe que vantagem numérica não 
significa supremacia política.

Nesse contexto, vale salientar que a atual 
situação da política interna apresenta um pa-
radoxo, a saber: acompanhando o noticiário 
político, constata-se que diversos integrantes 
do próprio partido da Presidente reeleita 
demonstram interesse em reduzir o espaço 
político por ela ocupado. 

É de lamentar 
que, há muito, 

pela capacidade camaleônica de inúmeros 
parlamentares de se adaptarem às pressões 
corporativistas, muitas delas permeadas de 
interesses pessoais.

Por outro lado, a despeito de o debate 
político estar sendo substituído pelo debate 
ideológico, com a disseminação de infor-
mações mais detalhadas pelos tradicionais 

a ser mais voltada para 
serviços; a crise em dois 
importantes parceiros 
econômicos do Mercosul; 

e o crescente apelo inter-
nacional pelo uso de fontes 

de energia limpa.
Para se contrapor às possíveis 

consequências decorrentes dos fatos 
acima expostos, o Governo necessita, 

internamente, fortalecer sua estrutura econô-
mica, científica e tecnológica, e racionalizar 
processos burocráticos na busca de resulta-
dos. Enfim, deve criar as condições para que 
o país resgate sua credibilidade no âmbito 
externo, dando, inclusive, autonomia ao 
Itamaraty para atuar como instrumento de 
afirmação de uma política externa compatí-
vel com o peso específico do país.

Nessa mesma ordem de ideias, não é 
demais asseverar que a retórica diplomática 
impõe mais respeito quando se tem como 
pano de fundo um “poder duro” crível, 
capacidade científica e tecnológica, capital 
intelectual abundante, capacidade de de-
senvolver projetos próprios de construção 
de meios de defesa. 

Não obstante à perene preocupação das 
Forças Armadas com o seu aprestamento, a 
ausência de vontade política reinante na es-
fera governamental e no Congresso Nacional 

o sistema político brasileiro tenha um volátil 
comprometimento, principalmente quando 
se trata em solucionar as questões sociais 
mais complexas. O excessivo número 
de partidos políticos; as razões 
apresentadas para suas cria-
ções; a forma com que 

se aglutinam e permane-
cem em constante mutação 

– como se fossem nuvens ao 
sabor do vento – são sintomas 

da falta de comprometimento de 
um grande número de integrantes 

do parlamento brasileiro para com as 
reais necessidades da população, agravados 

RefLeXões PoLÍtICas

“Se você estiver vendo um gigante, olhe antes a 
posição do sol e examine se o gigante não é a sombra 
de um pigmeu.” Novalis

JuLio CesaR MaRRoCos PedReti*

O GIGANtE 
DE bARRO
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Prover as Forças Armadas com os meios 
e recursos financeiros necessários para que 
elas tenham capacidade dissuasória crível e 
dimensionamento condizente com a grande-
za e com o significado econômico do país é, 
sem dúvida, dever do Estado.

campo econômico
Inicialmente, é importante trazer à 

memória que recentes análises divulgadas 
por empresas de consultoria – nacionais e 
estrangeiras – mostraram como um país 
pode ter sua imagem afetada no cenário 
internacional em razão da avaliação que 
os investidores fazem do desempenho do 
Governo. Ao sabor dos acontecimentos inter-
nos, o valor dos negócios na bolsa de valores 
pode oscilar para o bem ou para o mal.

Nosso país, por ser um significativo 
exportador de produtos primários e muito 
dependente do capital externo, tem o de-
sempenho de sua economia atrelada subs-
tancialmente aos preços das commodities e 
das taxas de juros internacionais. A previsão 
para os próximos quatro anos é a de que os 
juros americanos subirão e não deverá haver 
recuperação nos preços das commodities. 
Essa combinação gera um cenário muito 
menos favorável do que o registrado no 
período de 2003 a 2009.

Segundo dados divulgados pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio o déficit da balança comercial 
brasileira, em outubro do corrente ano, foi 
de US$ 1,177 bilhão, influenciado, dentre 
outros motivos, pela queda nas exporta-
ções de veículos, pela redução do preço de 
diversas commodities e pela desaceleração 
do crescimento da China. Acrescente-se 
a esse indicador negativo a redução das 
importações brasileira de bens de capital 
e a sétima queda consecutiva do emprego 
na indústria brasileira, conforme divulgado 
pela Confederação Nacional da Indústria.

Não obstante o titular do Ministério 
da Fazenda ter dito que os 51,64 pontos 
percentuais representavam a aprovação da 
política econômica pelo eleitor, diversos 
especialistas, com base nos atuais indi-
cadores econômicos, são categóricos em 
afirmar que o volume total do comércio do 
país está muito aquém do potencial latente 
e que os empresários, ainda, mostram-se 
receosos com a capacidade do atual Go-
verno de organizar a economia. Como é 
de amplo conhecimento, sem investimento 
não há crescimento.

O Brasil, na realidade, precisa atrair 
mais capital estrangeiro (não especulativo) 
para a economia, investir em infraestrutura, 
aumentar a produtividade industrial, enfim, 
sair do campo da narrativa e, efetivamente, 
organizar a sua economia. Não podemos es-
quecer que, segundo diversos economistas, 
nos últimos cinco anos do século passado, 
várias foram as medidas tomadas pelo 
Governo com vistas a organizar a 
economia e que, em última 
análise, permitiram ao país 
entrar na crise econômica 
mundial de 2008 com 
uma condição macroeco-
nômica estabilizada. 

Atualmente, o único 
fato claramente visível é a 
indefinição do Governo quanto à 
redução dos seus gastos, gerando no 
mercado uma enorme dificuldade de se vi-
sualizar onde será a tão propalada mudança. 
A verdade é que não há mágica.

campo social
Diversos historiadores e antropólogos 

afirmam que o modus faciendi do mestiço 
povo brasileiro – um dos ingredientes for-
madores dos complexos problemas atuais –, 
tem como origens a colonização extrativista 
levada a efeito pelos portugueses e a forma-
ção do Estado brasileiro que se antepôs à 
formação da Nação brasileira. Mesmo após planejamento de longo prazo. 

Tal afirmativa se baseia na sistêmica 
incapacidade do país de investir eficiente-
mente em educação, saúde, infraestrutura, 
segurança pública e defesa nacional.

Longe de representar a forma correta 
de protestar contra um sistema claramente 
deficiente, uma parcela cada vez maior de 
vândalos tem demonstrado sua insatisfa-
ção por meio de inúmeras depredações ao 
patrimônio público. Aliás, esse vandalismo 
é a prova cabal da falta de entendimento 
daquilo que vem a ser bem público. Ademais, 
somente com o aperfeiçoamento das grades 
curriculares, aprimoramento da educação 
familiar, campanhas de conscientização e o 
fim da impunidade é que se pode reverter 
essa situação e criar um novo cidadão.

Vale salientar que a criação desse novo 
cidadão também passa pelo fomento do 
seu talento latente, por meio de um sis-
tema de ensino de qualidade, provedor 
de profissionais capacitados para um 
mercado de trabalho baseado na merito-
cracia. Como se sabe, gente preparada e  

submetida ao instituto da meritocracia 
contribui significativamente para o de-
senvolvimento de qualquer organização. 
Nunca é demais lembrar que nenhum país 
conseguirá vencer desafios, gerar e imple-
mentar inovações sem ter à frente cidadãos 
altamente capacitados e motivados.

melhorado o nível da qualidade da educação 
e dos serviços de saúde e segurança públi-
cas; cobrar do Governo a continua melhoria 
da infraestrutura relativa às ferrovias, portos 
e aeroportos, imprescindível para um país 
de dimensões continentais como o nosso; 
cultivar a inabalável vontade de agir sempre 
de forma ilibada e com civilidade, respei-
tando o ordenamento jurídico; e resgatar o 
esquecido sentimento de responsabilidade 
individual e de amor à Pátria. 

Há que se considerar que a crise de ci-
vilidade na qual grande parte da população 
brasileira está mergulhada tem como uma 
das causas o individualismo exacerbado, 
potencializado pela competição desenfreada 
e pela ambição desmedida por dinheiro e 
poder. Paralelamente, há que se levar em 
conta que a falta de amor ao torrão natal 
tem sua origem no passado, quando o 
Estado foi estabelecido antes mesmo da 
formação da Nação. Como não podemos 
fazer o tempo voltar, devemos nos munir da 
responsabilidade individual e do verdadeiro 
comprometimento para, por meio da mudan-
ça comportamental, buscar a solução dos 
problemas aterradores da sociedade.

Como dito anteriormente, não vamos 
ousar vaticinar o futuro, mas as atitudes retro 
conformam o núcleo sadio da célula-mãe que, 
depois de formada, contribuirá para eliminar 
as fragilidades apontadas e levar o país a 
ter uma condição imunológica forte, com 
a substituição gradativa do “barro” por uma 
nova estrutura sólida capaz de potencializar o 
tão sonhado crescimento sustentável. 

Quando cantarmos orgulhosamente 
mundo afora “gigante pela própria natu-
reza...”, devemos lembrar que a própria 
natureza nos ensina que somente os mais 
fortes de cada espécie sobrevivem e mantêm 
seus interesses preservados. Assim sendo, 
somente livrando-se do barro estrutural o 
Brasil tornar-se-á forte e capaz de ter seus 
interesses respeitados internacionalmente, 
principalmente, no âmbito da Organização 
das Nações Unidas.

Contudo, caso a aludida restruturação 
celular não se torne uma realidade, resta 
oferecer ao leitor a seguinte indagação para 
reflexão: será que o “Gigante de Barro” se 
equilibrará diante da realidade global do 
Século XXI ou estará fadado a cair inerte 
diante dos interesses de países estrutural-
mente fortes? n

livrar-se de três séculos de dependência de 
Portugal, o sonho e os problemas dos brasi-
leiros não pararam de crescer, passando a ser 
proporcionais ao gigantismo territorial. 

Outrora, os brasileiros enfrentaram muitas 

continue a almejar 
um futuro melhor que se 

contraponha à dura realidade.
Outro fato lamentável e digno de 

registro é a expansão, em progressão 
geométrica, de duas doenças sociais: 

a corrupção e a impunidade. A corrupção, 
cada vez mais presente nas notícias dos 
telejornais, jornais, revistas e redes sociais, 
alimentada pela impunidade, tem se alastra-
do como uma verdadeira metástase a ponto 
de, praticada em larga escala, comprometer 
a saúde estrutural do “gigante”.

Os mais céticos afirmam que a saída 

carências de ordem social. Dentre elas se 
encontravam o crescimento desordenado 
das cidades; falta de saneamento básico; 
serviço de saúde deficiente; escolas de baixa 

dessa dura realidade encontra um forte 
oponente, representado pela preferência 
nacional em raciocinar a curto prazo, 
solidificando cada vez mais a destrutiva 

cultura do imediatismo, e em 
dar pouca importância ao 

Certamente, o rumo a ser 
seguido para a libertação dessa 

perversa realidade passa, inicial-
mente, pela mudança comporta-

mental individual, fortemente atrela-
da ao respeito às leis e ao próximo.

considerações finais
A este ponto é oportuno esclarecer ao 

leitor que, durante a elaboração do artigo, 
buscou-se encontrar um título que pudesse 
melhor contextualizar o assunto. Diversos 
artigos, de certa forma, já abordaram o 
tema, considerando o Brasil como “o gi-
gante desajeitado”, “o gigante com os pés 
de barro” etc.

Nesse contexto, ao considerar que, com 
o passar do tempo, os diversos problemas 
brasileiros se agigantaram e se tornaram mais 
complexos, potencializados pela corrupção e 
impunidade avassaladoras – uma verdadeira 
metástase –, acabando por fragilizar a ima-
gem do Brasil em um mundo cada vez mais 
conectado e contribuindo para aumentar a in-
certeza sobre o seu futuro, o título “O Gigante 
de Barro” naturalmente se fez presente.

Malgrado a realidade atual, o povo 
brasileiro jamais deve perder a esperança 
e, muito mais do que isso, deve aumentar a 
vigilância sobre as ações dos integrantes dos 
três Poderes nas esferas federal, estadual e 
municipal. Devemos cobrar a implementação 
das reformas necessárias e exigir o fim da 
impunidade, que alimenta a corrupção e mui-
tos outros crimes; manter os parlamentares 
e governantes sob pressão no sentido de ver 

qualidade; transporte público precário; 
e segurança pública ineficaz. O fato é 
que essas carências permanecem 
presentes até os dias atuais, 
fazendo com que a popu-
lação do “gigante” 

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1)
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RefLeXão

C
iências existem desde a antigui-
dade, mas somente por volta de 
1600 as primeiras leis da Física 
começaram a ser descobertas e 
comprovadas. Com a manipula-
ção dessas leis, a humanidade 

conseguiu produzir, nesses poucos séculos, 
verdadeiras maravilhas, como os veículos es-
paciais e o computador, que deixariam per-
plexo qualquer cientista da Idade Média.   

 Porém, o ser humano ainda pouco 
conhece sobre a sua mente. Já investigou o 
cérebro, localizando as regiões onde estão 
as fontes dos movimentos, dos pensamen-
tos e das emoções. Já conseguiu produzir 
drogas que estimulam ou inibem certos 
comportamentos, como a esquizofrenia e 
outras doenças mentais. Mas isso ainda é 
muito pouco. Está bem longe a possibilida-
de de se manipular o cérebro a ponto de 
transplantá-lo, como se faz com o coração, 
o pâncreas e outros órgãos vitais. E somente 
a ficção científica permite sonhar com a 
transfusão da energia vital que circula pelos 
neurônios – isso é, da nossa alma ou nosso 
espírito –, de forma, talvez, semelhante a 
uma transfusão de sangue.

Essa energia, geradora dos nossos 
pensamentos e emoções, que nos dá a 
sensação de estarmos vivos, ainda é um 
grande e misterioso enigma para a Ciência. 
Parece óbvio, no entanto, que ela também 
seja regida pelas leis naturais, como todos 
os demais elementos existentes no Universo. 
Mas de que forma, de que maneira, as leis 
da natureza poderiam regular a atuação da 
energia do pensamento e das emoções?

Isaac Newton, em 1687, formulou leis 
físicas, com base em experiências comprova-
das. A sua conhecida terceira lei revela que “a 

toda ação corresponde uma reação contrária 
e de igual intensidade.” Há quem diga, em-
bora essa afirmação ainda não possua base 
científica, que essa lei possa atuar também 
sobre as vibrações de energia que constituem 
o pensamento e as emoções. 

Sendo assim, “quando o cérebro envia  
vibrações de pensamentos a outro cére-
bro, este produz sobre o primeiro uma 
reação igual e contrária”, de forma seme-
lhante à força física. 

Essa reação acontece instantaneamente, 
não importa a distância entre eles. Segundo 
a moderna Física Quântica, “o micromundo 
é não-local”. Isto significa que, “quando 
duas partículas fortemente correlacionadas 
até um determinado momento, se separam 
após esse momento, ainda que a distância 
entre ambas seja galáctica, qualquer expe-
rimento realizado numa delas repercute 
instantaneamente na outra”.

Embora o processo de influências 
mútuas do pensamento ainda não seja 
comprovado oficialmente pela Ciência, 
sabemos que muitos cientistas vêm re-
alizando experiências de telepatia, com 
resultados positivos. E sabemos também 
que a comprovação dessas experiências 
nem sempre dependem somente da Ciência, 
mas, principalmente, de interesses comer-
ciais. Portanto, já que não estamos presos a 
tais interesses, vamos considerar livremente 
como verdadeira, a evidente comunicação 
de pensamentos entre cérebros humanos.

a guerra de pensamentos
Na maior parte do tempo, o ser humano 

vive ainda competindo constantemente com 
seus semelhantes. Considerando que os 
pensamentos e emoções são transmissíveis 

entre cérebros, vivemos numa guerra de 
pensamentos tão intensa quanto a com-
petição da vida externa, porque uma é o 
reflexo da outra.

Assim, pensamentos que dirigimos a 
outras pessoas, depois de captados por 
suas mentes, podem gerar outros pensa-
mentos de retorno para nós, que, conforme 
sua natureza, farão bem ou mal às células 
do nosso corpo. 

Hoje em dia há dados suficientes para 
podermos afirmar que as emoções positivas 
potencializam a saúde, enquanto as emo-
ções negativas tendem a comprometê-la. 
Pensamentos e emoções atuam diretamen-
te em nosso organismo, podendo baixar 
a imunidade e provocar doenças, como 
também curá-las. Ativam ou inibem as glân-
dulas que produzem substâncias nocivas ou 
benéficas para as células, que se espalham 
por todos os órgãos do corpo.

A troca de vibrações mentais acontece a 
todo momento. É fácil constatar que, numa 
roda de conversa, se alguém conta a notícia 
de um crime, daí em diante a conversa tende 
a girar em torno de crimes. O pensamento do 
grupo, sintonizado nesse assunto, leva cada 
um a procurar na memória outro crime para 
contar. Depois de algum tempo, geralmente 
alguém percebe que o ambiente está “pesa-
do” e propõe mudar de assunto. 

Por essa razão, a grande cobertura dada 
aos crimes e tragédias nos noticiários da 
mídia, é fonte geradora de violência, con-
taminando simultaneamente multidões de 
leitores e telespectadores com uma nociva 
onda de energia negativa. Essa onda é muito 

aumentada quando estendem as reporta-
gens por dias ou semanas, explorando as 
cenas dramáticas, os sentimentos de revolta 
e ódio dos envolvidos nas tragédias. 

A energia dos pensamentos pode ser 
ou não captada por outros cérebros, depen-
dendo da intensidade emocional que carre-
ga. Algumas pessoas são mais receptivas, 
outras mais ativas. Umas são verdadeiras 
“esponjas” emocionais, abatendo-se com 
qualquer pensamento agressivo. Outras, 
predominantemente ativas, são bastante 
imunes aos ataques externos, isso é, têm 
mais facilidade em transmitir e influenciar 
outros cérebros.

Há também, de forma muito mais po-
derosa, o pensamento coletivo, que pode 
ser de um grupo isolado ou mesmo de 
toda uma nação.

Um dos exemplos mais evidentes 
desse pensamento coletivo está nos países 
que já se viram agredidos ou escraviza-
dos por outros, e que por isso cultivam o 
sentimento de vingança em todo o povo. 
Por vezes, séculos depois, com a política 

mundial completamente mudada, seus 
indivíduos conservam ainda em suas 
mentes o ódio, que os impele a praticar 
atos terroristas contra o outro, amparados 
até mesmo por suas crenças religiosas, 
deturpadas por tal sentimento.

Conhecemos no mundo países que se 
odeiam mutuamente e seus líderes, apesar 
de externarem um desejo de paz, por baixo 
do pano permitem e até estimulam a for-
mação de grupos extremistas que põem em 
prática o desejo coletivo de vingança.

Apesar de a ONU e outras entidades 
mediadoras conseguirem, em constantes 
negociações, evitar o confronto bélico, 
mentalmente tais nações estão conti-
nuamente em guerra, e sofrem terríveis 
consequências desse ódio coletivo.

Infelizmente não há exemplos práticos 
opostos, de nações que cultivem a plena 
amizade, transmitindo somente pensa-
mentos e emoções afetuosos e desejos de 
felicidade mútua.

Cientistas e filósofos estudam a ener-
gia atômica, criam a teoria Quântica, 
fazem descobertas que acarretam no 
mundo um enorme progresso tecnológico: 
computadores cada vez mais sofisticados, 
veículos que flutuam no ar, robôs que exe-
cutam tarefas com precisão, celulares que 
fazem mil coisas, mas apesar de toda essa 
maravilha, nós, seres humanos, continu-

amos mais competitivos do que nunca. 
Não aprendemos ainda o verdadeiro 
significado de “amai-vos uns aos ou-
tros”, ou seja, não aprendemos a viver 
em colaboração com os outros.   

Com raríssimas exceções, ainda 
não percebemos que somos parte da 

natureza e inseridos no Universo. Desco-
nhecemos que os pensamentos e emoções 
são vibrações de energia, regidas por leis 
naturais, como a lei da causa e efeito, da 
ação e reação. Por isso, não levamos em 
conta que os pensamentos e sentimentos 
altruístas não apenas fazem bem ao nosso 
corpo, como, de modo coletivo, promovem 
a tão sonhada paz entre as nações. n

AçÃO 
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*Diretor de Arte e Cartunista 
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Agradeço a Paulo Roberto Gotaç, autor de  
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segundo a Mecânica Quântica.
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dono da corveta. Estava acostumado a 
ser o primeiro a desembarcar, assim que 
a prancha era passada para o cais. Saía 
feliz, marcando território nos cabeços de 
amarração do navio e nas árvores próximas. 
Cumpria compenetrado esse ritual e, satis-
feito, abanando o rabo, subia a prancha 
de volta ao navio.

Ele não entendeu nada 
ao ser amarrado em um dos 
suportes do toldo do portaló, 
por ordem do comandante. 
Primeiro, se enfureceu. Depois 
de latir até cansar, enroscou-
se no convés, em frente à 
prancha, chorando como uma 
criança. Enjoara muito com o 
mar grosso dos dias anteriores 
e havia emagrecido. Birrento e 
chantagista, recusou a comida 
trazida por seu “dono”, o Cabo 
Tonhão. Não queria conversa. 
Dava pena...

Zero estava em greve de 
fome!... A notícia correu o 
navio como um raio. O coman-
dante soube logo da novidade. 
Ele e o Secretário Albuquerque 
iriam sair para fazer as visitas 
protocolares às autoridades da 
capital do país. Ao passarem 
pelo portaló, acompanhados 
pelo imediato, o Zero começou 
a uivar, com um olhar tristíssi-
mo. Alfredo, preocupado com 
o moral da tripulação, mandou 
o cão ser levado para a popa. 
Ali, ficava sua casinha, pintada 
com cores e escudo do Flumi-
nense, o que variava com o 
time de cada comandante.

Contos navaIs

A 
corveta cruzou a barra do rio 
Demerara e fundeou em frente 
ao porto de Georgetown, aguar-
dando a saída de um navio do 
cais destinado à sua  atracação. 
O Comandante Alfredo esperava 

no passadiço, em conversa com o imediato 
e o Secretário Albuquerque, diplomata do 
Itamaraty, participante da viagem. A manhã 
estava clara. Soprava ainda o vento fresco 
causador do mar agitado que castigara bas-
tante o navio na travessia desde Belém até 
a capital da Guiana, ainda Inglesa.

O vigia do tijupá informou a aproxima-
ção de uma lancha por bombordo. Era uma 
embarcação impecavelmente branca, com 
uma grande cruz vermelha pintada, indi-
cativa do serviço de saúde do porto. Nela, 
destacava-se um cidadão negro, vestido de 
branco, parecendo ser um médico. O imedia-
to desceu ao portaló, para recebê-lo. 

O comandante foi chamado ao telefone, 
pouco depois. Era o imediato informando 
tratar-se efetivamente do médico, o qual 
insistia em realizar uma inspeção sanitária no 
navio. Disse também que lhe fora explicado 
não ser permitido fazer isso, por se tratar 
de um navio de guerra de outro país, ainda 
mais em visita oficial. Mas o homem estava 
brabo, ameaçando não permitir a atracação 
da corveta. Alfredo não gostou do que ouviu 
e mandou que o médico fosse levado para a 
câmara, onde iria recebê-lo depois de deixá-
lo em espera quinze minutos no convés. As 
coisas poderiam se complicar porque o navio 
não trouxera médico nesta viagem e tinha 
só um enfermeiro embarcado. 

Tratava-se de um homem enorme, com 
cara de poucos amigos, que entrou na 
câmara, acompanhado pelo imediato. O 
enfermeiro indiano, seu auxiliar, foi barrado 

ZERO
na porta por um fuzileiro naval, ali colocado 
como guarda, e levado de volta para o sol do 
convés. Alfredo e o diplomata receberam, em 
pé, o Dr. Broadbent, M.D. (conforme bordado 
em seu jaleco), enquanto vociferava seus 
argumentos. Ele só foi convidado a se sentar 
quando calou a boca. Seguiu-se uma con-
versa complicada, que durou algum tempo, 
até o comandante ser avisado do cais livre 
para a atracação.

Sem chegarem a um acordo, Alfredo 
acompanhou o médico emburrado até o 
portaló, para embarcá-lo na lancha impe-
cável. O pior aconteceu quando estavam 
se despedindo. Zero, o mascote do navio, 
vira-lata novidadeiro, sempre rondando pelo 
convés nos portos, achou que seu amado 
comandante estava sendo agredido por 
aquela figura estranha. Não teve dúvida e, 
latindo enfurecido, partiu para a perna do 
médico. Foi uma cena patética, sem piores 
consequências porque o contramestre in-
terceptou o Zero antes de cravar os dentes 
na canela do doutor.

O fato insólito serviu para o Dr. Broad-
bent, M.D., dar a palavra final! Ele perguntou 
que cão era aquele e se estava vacinado. 
Apesar de ser informado que o mascote do 
navio sempre fora vacinado, encheu o peito 
e soltou a frase definitiva, em um Inglês com 
forte sotaque créole:

– Este animal está proibido de por os pés 
em terra, no porto de Georgetown!!

Dito isso, desceu impávido para sua 
virginal lancha branca e afastou-se do navio, 
sem olhar para trás. Estava criado um grande 
problema a bordo...

O Zero era um vira-lata legítimo, de 
tamanho médio, quase branco, com um cír-
culo preto em volta de um olho, razão do seu 
nome. Mimado por toda a tripulação, sentia-se 

Era importante a marujada não ver 
aquela cena junto à prancha, por ocasião 
do licenciamento para terra, a ocorrer em 
breve. Zero saía sempre com eles e ficava 
rondando os marinheiros nos inferninhos, 
tomando conta de tudo na ZB (1). Ficava 
por ali, até ser atraído por uma fêmea. Ou 
voltava para bordo na alta madrugada, sem 
sucesso, após dar muito “soco no sereno”(2) 
(abreviadamente,  “soco”). Às vezes, Zero su-
mia por dois, três dias..., quando o romance 
era mais sério. Mas seu instinto de predador 
não falhava. Tinha descendentes em muitos 
portos, e jamais perdera o navio. 

Essa viagem fora bem planejada em 
Brasília, por haver muito interesse em seu 
sucesso. Vivia-se um período de grandes 
transformações políticas nas três Guianas, 
colônias européias fronteiriças com o Brasil, 
até então relegadas a segundo plano. Elas 
estavam buscando a independência, com 
pressões de grupos de esquerda enfrentando 
os colonizadores, para grande preocupação 

dos patrões e dos americanos, em plena 
Guerra Fria. A avaliação da nossa diploma-
cia era de que o processo se tornaria irre-
versível nas Guianas Inglesa e Holandesa. 
Já a França inibira as ações nativistas em 
sua colônia, fazendo enormes investimen-
tos no gigantesco centro aeroespacial em 
Kourou, na Guiana Francesa, patrocinado 
pela União Européia. 

Por tudo isso, a corveta brasileira 
estava mostrando nossa bandeira em Ge-
orgetown, o que passaria a ser frequente 
na região. Também, viera o Primeiro-
Secretário Albuquerque para preparar a 
instalação de um consulado na cidade, a 
evoluir em futura embaixada.   

Alfredo e Albuquerque circularam, 
no carro oficial, pela cidade pequena e 
pobre, com o objetivo de conhecer seus 
pontos principais. Além das coisas de 
interesse que viram, notaram a enorme 
quantidade de cães vadios pelas ruas. Com 
isso, os dois concluíram ser possível soltar  

o mascote, sem maiores riscos de um 
incidente diplomático. 

Ao chegar ao navio, o comandante deu 
ordem ao imediato, ainda no portaló:

– Pode soltar o Zero! E não me olhe 
espantado!

Vendo as expressões de incredulidade no 
pessoal de serviço na tolda, insitiu:

– O que mais nós vimos nas ruas foram 
vira-latas, numa boa. Soltem o Zero e dêem 
comida a ele antes que desapareça!

Foi uma festa. O cachorro foi solto em 
minutos. Desconfiado, ele desceu e subiu a 
prancha algumas vezes, até se sentir mais 
seguro. Comeu e bebeu bastante e disparou 
pelo cais, em direção ao casario da cidade, 
sob aplausos dos marinheiros. Não voltou 
para bordo naquela noite. 

As autoridades tinham preparado um 
programa festivo para a corveta. O evento 
mais importante seria um jogo de futebol 
dos brasileiros contra os locais. Ele era objeto 
de cartazes espalhados pela cidade, em tom

CONtO 
De Natal

doMingos CasteLLo bRanCo
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notas:
(1) ZB – Também “o Baixo”; abreviatura de ZBM – Zona do Baixo  
Meretrício; existente em todos os portos do mundo. 
(2) “Soco no sereno” ou “soco” – caça às mulheres, azaração, paquera.

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

O Destino sempre nos surpreende. Ocorreram  
dois fatos, em pouco tempo, que não podem 
ser omitidos nesta narrativa.
O primeiro aconteceu em dia de muita chuva, 

alguns meses após a chegada da viagem. Com a 
corveta docada  na Base Naval de val de Cães, em 
Belém, a prancha que ligava o navio à borda do 
dique estava muito escorregadia. zero farejava por 
perto e viu uma ratazana entrando no navio por ela. 
a reação do cachorro foi instantânea. ele partiu para 
cima do bicho, latindo, e o roedor, apavorado, pulou 
para o fundo do dique. zero escorregou na prancha 
molhada e despencou com ele. Foi uma queda de 
uns oito metros sobre um piso de pedra. O pessoal  
de serviço no convés ouviu o impacto surdo do cão 
no granito e um longo e sofrido ganido. seguiu-
se um silêncio assustador. Os dois homens que 
desceram correndo ao fundo do dique voltaram  
ao convés, chorando, com o zero nos braços.  
havia um filete de sangue saindo de sua boca.  
estava morto.

O Comandante alfredo foi logo avisado e che-
gou, apressado, no convés. encontrou o zero coloca-
do sobre um tapetinho, cercado por metade da tripu-
lação, em silêncio. sem saber direito o que fazer, ele 
tomou o cão nos braços, e acariciou demoradamente 
sua cabeça, com os olhos marejados. em seguida, o 
entregou ao imediato e disse-lhe para providenciar  
o enterro do cão, logo que possível.

zero foi enterrado no dia seguinte, com 
a presença da tripulação da corveta. O triste  
fato ocorreu no jardim da Base Naval, em um 
canteiro florido, com direito a lápide e tudo.  
ele deve estar lá até hoje...  

O segundo fato chegou ao conhecimento do 
Comandante alfredo algumas semanas depois,  
por um jornal de domingo, vindo do Rio de janeiro, 
com atraso de dois dias. uma manchete, em página 
interna, anunciava: “tapume Mata lorde Inglês”.  
O texto, em linguagem jornalística, dizia que lorde 
Barrington, ex-governador da guiana Inglesa,  
havia sido atingido por um tapume, despencado de 
uma obra, na Oxford street. seu carro, um aston 
Martin (modelo sedan do 007), fora atingido em 
cheio pela pesada peça, enquanto circulava na 
famosa rua comercial da City londrina. O motorista 
sobrevivera gravemente ferido, porém o lorde 
morrera no local, apesar do pronto atendimento  
de emergência. 

poucos dias depois, a corveta recebeu um 
telegrama do Itamaraty, assinado pelo primei-
ro secretário albuquerque, participando-lhe  
a morte de lorde Barrington e informando que o 
governo brasileiro enviara condolências à diplomacia 
britânica e à família do falecido.

O Comandante alfredo fez questão de ler esse 
telegrama à sua tripulação, formada em parada,  
no convés da popa do navio... n

de final de Copa do Mundo entre a Guiana e o 
Brasil, bi-campeão mundial. A propósito, o Se-
cretário Albuquerque chegara a Belém, alguns 
dias antes da viagem, trazendo essa novidade, 
já acertada nos entendimentos diplomáticos 
para a visita da corveta a Georgetown.

A grande preocupação com o jogo era 
que o navio, cuja tripulação era de sessenta 
homens, tinha um “time(?)” de futebol nem de 
longe capaz de encarar uma pedreira daquelas. 
Na realidade, era um grupo de pernas-de-pau 
onde se salvavam dois ou três jogadores, 
sem preparo físico e treinamento. O time se 
chamava Tucunaré, tinha uniforme vistoso, e 
seu “técnico” era o Cabo-eletricista Raimundo, 
um mau exemplo de barriga de cerveja. 

Com esse heróis, o navio jogava contra 
os times dos lugarejos perdidos nas margens 
dos rios imensos da Amazonia, onde atracava 
nos barrancos para prestar assistência médica 
e social às populações abandonadas pelos po-
deres públicos. Essas ocasiões eram de festa 
para os moradores, em especial as crianças.

Havia sempre um troféu em disputa. 
Eram pequenas taças e medalhas com o 
nome do navio gravado, que o time local 
recebia, mesmo quando não ganhava o 
jogo. Elas eram baratas e, antes das viagens, 
o imediato mandava comprar uma dezena 
de conjuntos, para levar alegria àqueles 
brasileiros distantes de tudo. 

Como o jogo Guiana x Brasil seria coisa 
muito importante, a solução foi reforçar o 
Tucunaré com fuzileiros navais, que tinham 
um bom time no Grupamento de Belém, e 
embarcaram para a viagem. Assim era que só 
restaram quatro vagas! (dois reservas) para os 
“craques” de bordo no aguerrido plantel.

Havia ainda o problema da camisa a ser 
usada, se dos tucunarés ou dos fuzileiros na-
vais. A coisa ficou séria a ponto de ser levada 

ao Comandante da Flotilha do Amazonas. O 
Chefe resolveu a pendenga com a sabedoria 
inerente aos “mais antigos”: o uniforme seria 
o da seleção brasileira, e “que não dessem 
vexame!” Ainda houve tempo para vários 
treinos antes da viagem, conduzidos pelo 
técnico dos fuzileiros, o suboficial FN Gedeão, 
preparador físico, duríssimo na queda. 

O estádio estava lotado pela população 
composta de negros e indianos, conforme 
prática dos ingleses em suas colônias, para 
explorar a rivalidade entre eles, em proveito 
de dominá-los. 

Era um campo modesto, com duas 
arquibancadas. de madeira ao longo do 
gramado e uma pequena tribuna de honra 
coberta, na altura do meio de campo. De 
pé, uma multidão cercava todo o campo, 
em enorme algazarra. Bandeiras da Guiana 
por toda parte, contrastavam com uma 
única bandeira brasileira junto à tribuna. Os 
tucunarés foram, educadamente, recebidos 
por uma grande salva de palmas.

O Comandante Alfredo, o Secretário Albu-
querque e os oficiais do navio, em uniforme 
branco de mangas curtas, foram recebidos 
pelo Ministro da Educação e Esportes, “Prof. 
Dr. Campbel Adams”, um senhor negro, 
grisalho, muito afável. O Prefeito da cidade, 
um indiano, Mr. Nirupama Suri, e autoridades 
menores, completaram o palanque.

Dentre eles, destacava-se, o médico, Dr. 
Broadbent M.D., sentado em uma cadeira 
branca, com uma cruz vermelha no encosto, 
em seu impecável jaleco engomado. O co-
mandante, ao cumprimentá-lo, muito sério, 
ficou preocupadíssimo com a possibilidade 
de o Zero aparecer por ali. 

Uma taça bonita, de bom tamanho, pa-
trocinada pela Prefeitura, estava sobre uma 
mesinha, em frente à tribuna.

O jogo foi bem disputado. O time local 
incluía negros e indianos, além de um 
atacante louro, forte e agitado, que jogava 
muito duro. Os marinheiros e fuzileiros na-
vais tucunarés aguentaram bem o tranco e o 
primeiro tempo terminou 1x1. No intervalo, 
o imediato trouxe o “técnico” Raimundo que 
insistia em falar com Alfredo:

– Comandante, o senhor viu aquele lou-
ro grandão que está batendo na gente?  

– Sim, Raimundo, estou vendo. E estra-
nhei que nós não estamos reagindo.

– Pois é, chefe, eu vim pedir licença pro 
senhor pra baixar o sarrafo nele.

– Ué! E por que vocês não estão fa-
zendo isso?

– O negócio é meio complicado, co-
mandante. O homem é um italiano que vive 
aqui..., é o capitão do time deles...

– Sim, e daí?
– Chefe, ele é um padre, Dom Genaro, um 

missionário, que mantém um orfanato grande 
na cidade... Os moradores adoram ele...

Alfredo olhou perplexo para o técnico. O 
secretário e o imediato estavam se contorcen-
do para não rir. Raimundo continuava muito 
sério. Alfredo decidiu de bate-pronto:

– Raimundo, pode baixar o pau nele. 
Mas, cuidado para não quebrar o homem.

– Sim senhor, chefe. Vou botar o Jorjão 
prá cuidar dele... Com licença...

Na primeira dividida , o padre levou um 
violento troco do Jorjão (um enorme sar-
gento fuzileiro, índio botocudo de segunda 
geração, monossilábico e “puxador de fer-
ro”). Na segunda entrada, Dom Genaro saiu 
catando graveto, meio manco. A partir daí, 
o religioso ficou cauteloso, quase gentil, e o 
entrevero seguiu mais civilizado.

O jogo terminou 2x2. Os guianenses 
comemoraram como se fosse uma grande 

vitória. Imagine, empatar com os bicam-
peões do mundo! O Dr. Campbel Adams, 
eufórico, fez questão de entregar a taça 
aos brasileiros. Os times se alinharam no 
gramado para a premiação. 

Nesse momento, Alfredo viu o Zero 
entrar no outro lado do campo, atrás de 
uma fêmea, seguido por vários cachorros. 
O comandante olhou angustiado para o 
imediato, que entendeu tudo e agiu rápido. 
Em instantes, o Cabo Tonhão, “dono” do Zero, 
correu pela multidão e sumiu com o mascote, 
para alívio de Alfredo e seus oficiais, atentos 
à manobra salvadora. A premiação ocorreu 
sem maiores incidentes e a população de 
Georgetown comemorou o empate com os 
brasileiros pela noite adentro.

A programação da corveta também 
incluía um recepção, no dia seguinte, na Ni-
ghtingale House, residência oficial do Gover-
nador Britânico. Os convidados brasileiros, 
em uniforme branco formal, foram recebidos 
por Lady e Lorde Barrington, suas duas filhas 
adolescentes e um irmão menino, além de vá-
rias famílias de brancos colonizadores. Junto 
com eles, estavam o Coronel Mac Intosh, co-
mandante do batalhão de escoceses, sediado 
na Guiana, e alguns dos seus oficiais, vestindo 
os kilts de seus “clans”. O casarão, em estilo 
colonial inglês,no centro de belo gramado 
que galgava uma colina, era cenário digno 
de um romance de Jane Austen, contrastando 
com a pobreza da cidade.

A conversa fluía livremente, regada 
por uísque escocês, canapés e música de 
um piano. A criadagem, toda negra, era 
chefiada por um rigoroso “maître” indiano. 
Havia grande curiosidade sobre o Brasil, em 
especial a Amazônia. Notava-se certa preo-
cupação e nostalgia em relação à Guiana, 
já aceita como futuro país independente, 
no processo de redução do poder colonial 
britânico, agravado com a perda da Índia. 
Essa circunstância foi bem percebida pelo 
Secretário Albuquerque, em proveito de sua 
missão na viagem. A reunião animou-se com 
entrada em cena de gaitas de fole e canções 
escocesas, terminando bem depois do por do 
sol, com brindes ao Brasil e à Rainha.

Na manhã seguinte, a corveta estava 
pronta para desatracar na hora prevista, com 
o pessoal distribuído pelos conveses, em 
“postos de suspender”. Entretanto, havia um 
problema preocupando a todos. O Zero não 
havia voltado para bordo. O Comandante 
Alfredo, nervoso, andava de um bordo a 
outro no passadiço. 

Passados alguns minutos da hora pre-
vista, ele atrasou a partida em uma hora e 
ordenou ao imediato que usasse o carro à 
disposição do navio para procurar o desertor 
pela cidade. Três tripulantes, incluindo o 
cabo Tonhão, foram escalados para tentar 
encontrar o mascote nas ruas da ZB. Eles 
deveriam voltar para bordo, dentro de uma 
hora, com ou sem o Zero.          

O cão não foi encontrado.
Com o navio novamente pronto para 

suspender, e todos a bordo de coração 
na boca, o comandante mandou retirar a 
prancha e desatracou a corveta, aproando 

ao meio do rio. Quando estava guinando 
em direção à barra, já distante do cais, foi 
ouvido o que a tripulação mais queria escu-
tar. De olhos grudados no binóculo, o vigia 
do tijupá gritou::

– Zero no cais, pelo través de boreste, a 
trezentas jardas! Ele está latindo muito!

Foi uma alegria geral, verdadeira loucura, 
quando o navio encostou no cais. O Tonhão 
pulou em terra, agarrou o vira-lata e voltou 
para bordo com o Zero lambendo seu rosto. 

Muito homem feito, metido a durão, 
chorou de emoção naquele dia. Inclusive o 
comandante Alfredo...
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f
lorence Nightingale recebeu o 
nome da cidade italiana de Flo-
rença – Florence, em inglês, onde 
nasceu em 12 de maio de 1820. 
Na infância ela já demonstrava o 
desejo de servir. Se um braço ou 

uma perna de uma boneca se quebrasse, 
ninguém tinha mais habilidade do que ela 
para reparar o dano e já dava mostras de ser 
uma enfermeira nata. 

Um dia conheceu a senhora Elizabeth 
Fry, através de quem soube de uma institui-
ção na Alemanha voltada para a formação de 
enfermeiras, e decidiu assim se matricular. 

Seus pais ficaram preocupados com a 
ideia da filha de tornar-se enfermeira, pois 
eram conhecidas pela má conduta e inefici-
ência no trabalho. Tentaram dissuadi-la da 
ideia, mas sua decisão era inabalável. Foi 
para a Alemanha e passou alguns meses na 
instituição, trabalhando como enfermeira. 

FlOReNCe 
NIghtINgale: 
O INíCIO DA 
ENfERmAGEm 
mODERNA

José CaRlos MedeiRos* • Ray dos aNJos* • RapHael CaRvalHo*

Florence não conhecia o conceito de con-
tágio através de microorganismos, uma vez 
que ainda não havia sido descoberto, porém 
já acreditava nos benefícios de um meticuloso 
cuidado com a limpeza do ambiente e pesso-
al, ar fresco e boa iluminação, calor adequado, 
boa nutrição e repouso, com manutenção do 
vigor do paciente para facilitar a cura. 

guerra da criméia
Durante a Guerra da Criméia (1854 – 

1856) entre a Turquia e a Rússia, Florence 
e mais 40 enfermeiras voluntárias, lutaram 
contra o ceticismo dos médicos militares, 
que a viam como uma intrusa, e as péssimas 
condições do hospital: superlotação, esgoto, 
sujeira, falta de alimentos, remédios e rou-
pas. Como enfermeira chefe do hospital do 
Exército na cidade de Scutari, na Turquia, 
descobriu que a falta de higiene e as doenças 
matavam mais soldados do que os ferimentos  

no campo de batalha. A situação precária 
era conhecida dos ingleses, mas, de perto, 
as condições eram bem piores. Nightingale 
descobriu que o hospital estava abarrotado 
de pacientes, a ventilação era péssima e 
faltava material hospitalar, como macas, 
talas, ataduras e remédios. Com uma per-
sonalidade marcante, habilidade nata para 
administração e espírito empreendedor, 
Florence tornou o hospital mais eficiente, 
e modelo para as outras instituições de 
saúde do Exército britânico. Desenvolveu 
um trabalho inovador de assistência aos 
enfermos e de organização na infraestru-
tura, que reduziu a taxa de mortalidade no 
hospital, de 42% para 2,2%. Além disso, 
diversificou a visão da enfermagem, não só 
de intervenção direta no doente, ampliando 
as funções para o meio ambiente, organi-
zando os serviços de lavanderia, rouparia, 
cozinha, almoxarifado e limpeza.

Dias depois de Nightingale assumir o 
cargo, a sujeira e a confusão deram lugar 
à limpeza e a ordem. Ela e suas devota-
das enfermeiras cuidaram dos soldados, 
arrumaram a cozinha e a lavanderia e, nos 
poucos momentos livres, escreveram cartas 
às famílias dos soldados. Todas as noites, 
Nightingale fazia a ronda, carregando uma 
pequena lamparina, parando para confortar 
ou cuidar dos pacientes insones. Os feridos 
até “beijavam” a sombra que se projetava 
quando ela passava pelos leitos e a chama-
vam de “A dama com a lamparina”. 

Após seis meses, ela foi para Sebas-
topol, para ver como os doentes e feridos 
estavam sendo tratados. Mas, infelizmente, 
ela adoeceu e teve de permanecer num 
sanatório local. Recusou-se a ser dispensada 
e a voltar para casa. Regressou a Scútari e, 
mesmo depois de terminada a guerra – com 
a tomada de Sebastopol –, permaneceu no 
hospital até que o último ferido pudesse 
retornar ao lar. O povo pretendia realizar 
uma grande festa de boas-vindas para a 
nobre mulher, mas ela se recusou a aceitar 
os presentes e as honras que certamente lhe 
cabiam. Mas como sinal de agradecimento 
de toda a nação, foi inaugurado, em 1871, o 
Hospital St. Thomas, que tem como um dos 
setores mais importantes a Casa e Escola de 
Treinamento de Enfermeiras Nightingale. 

As primeiras escolas de treinamento 
Nightingale ministravam cursos de um ano, 
que, com o tempo, passaram a ser de dois 
anos. Florence deu origem às prescrições 
médicas por escrito, e também exigia 
que suas enfermeiras acompanhassem 
os médicos em suas visitas aos pa-
cientes, “para prevenirem erros, dire-
tivas mal compreendidas e instruções 
esquecidas ou ignoradas”. A seu ver, 
para a melhoria do estado de saúde 
do país, o ensino da Enfermagem 
era uma grande responsabilidade  
das enfermeiras. Preconizava que a 
saúde era “não apenas estar bem, 
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Com a representação de 
dados na forma de diagrama, 
Florence conseguiu mudar a 
atitude do sistema médico 
britânico frente ao problema 
das mortes por infecção 
hospitalar.  
ao ver os soldados morrendo  
na guerra da Criméia, 
Nightingale criou um gráfico 
com 3 categorias: azul, para 
mortes infecciosas evitáveis; 
vermelho, para ferimentos de 
batalhas; preto, para demais 

causas. O design inteligente 
e visualmente impactante  
do diagrama, forçou o 
sistema político britânico a 
reconhecer que as práticas 
médicas com os militares  
não estava adequada, 
resultando em mortes que 
poderiam ser facilmente 
evitadas. transformando 
números obscuros em visual,  
a realidade não poderia mais 
ser ignorada. vendo que os 
soldados morriam mais  

nos leitos do que nas 
batalhas, o governo 
inglês resolveu melhorar as
condições sanitárias dos 
hospitais. a mortalidade de 
soldados foi então reduzida 
de 42% para 2,2%.   
O francês henry Dunant 
reconheceu que sofreu 
influência das ideias e do 
trabalho de Florence 
Nightingale para a criação  
da Cruz vermelha, entidade 
que presta serviço  
humanitário em todo o 
mundo, principalmente em 
áreas de conflito.

retrato de uma guerra 
Florence Nightingale, 1858

mas ser capaz de usar toda a nossa capacida-
de.” Julgava que o propósito da enfermagem 
era “colocar-nos na melhor condição possível 
para que a natureza possa restaurar ou preser-
var a saúde, prevenir ou curar as doenças”. 

Disciplina rigorosa era uma das caracte-
rísticas da escola nightingaleana, bem como 
a exigência de qualidades morais das candi-
datas. O curso consistia em aulas diárias, mi-
nistradas por médicos. Nas primeiras escolas 

de Enfermagem o médico foi, de fato, a única 
pessoa qualificada para ensinar.  A ele cabia, 
então, decidir quais das suas funções poderia 
colocar nas mãos das enfermeiras.

Assim, a Enfermagem surge não mais 
como uma atividade empírica, desvincula-
da do saber especializado, mas como uma 
ocupação assalariada que vem atender a 
necessidade de mão-de-obra nos hospitais, 
constituindo-se como uma prática social 

institucionalizada e específica.
Florence, com seu trabalho, lançou as 

bases dos modernos serviços de enfer-
magem, ganhando fama, portanto, como 
fundadora da profissão de enfermeira e 
como reformadora do sistema de saúde. 
Depois da guerra publicou Notes on Matters 
Affecting the Health,Efficiency and Hospital 
Administration of the British Army (1858).

Ela considerava a estatística essencial 

para entender qualquer problema social e 
procurou introduzir o estudo deste ramo da 
matemática para justificar suas conclusões. 
Se utilizou em seus esforços dos dados que 
tinha, tornando-se pioneira na utilização de 
gráficos, para apresentar dados em uma 
forma clara para que todos, inclusive os 
generais e membros do parlamento, pudes-
sem compreender. Seus gráficos criativos 
constituíram-se em um marco no crescimen-
to da nova ciência da estatística. 

Para explicar a eficácia e eficiência 
de seus métodos de uma forma clara aos 
que não entendiam as percentagens, foi 
pioneira utilizando um gráfico – Diagrama 
Polar de Área –, o precursor do que hoje 
conhecemos como gráfico, na forma de  
pizza.  Em 1858, usando a sua experiên-
cia na guerra da Criméia, publica “Notas 
sobre Enfermagem”, um livro que lança as 
bases definitivas da enfermagem moderna, 
abordando a recuperação dos pacientes e 
introduzindo novos conceitos. Dois anos 
depois, fundou a primeira escola de enfer-
magem do mundo, no Hospital St.Thomas, 
em Londres, que funciona até hoje, como 
parte do King’s College.

Considerada a fundadora da enferma-
gem moderna, Florence Nightingale baseava 
sua filosofia, disciplina e ensino em quatro 
ideias-chave: 

1. O dinheiro público deveria manter o 
treinamento de enfermeiras, que deveria ser 
considerado tão importante quanto qualquer 
outra forma de ensino. 

2. Deveria existir uma estreita associação 
entre hospitais e escolas de treinamento, 
ambas independentes, financeira e admi-
nistrativamente. 

3. O ensino de enfermagem deveria 
ser feito por enfermeiras profissionais, e 
não por quem não seja envolvida com a 
enfermagem.

4. Deveria ser oferecida às estudantes, 
durante todo o período de treinamento, 
residência com ambiente confortável e 
agradável, próximo ao local.

Florence Nightingale só parou de 
trabalhar quando ficou completamente 
cega (1901). Viveu até os noventas anos, 
morrendo em 1910. Na cerimônia fúnebre, 
estavam presentes alguns dos velhos sol-
dados que haviam sido tratados por ela 
na Criméia, e que dela lembravam com 
amor e gratidão. n

*Bibliotecário *Jornalista * Design Gráfico



62                                                                         Revista do Clube Naval • 372 Revista do Clube Naval • 372                                                                                          63

O 
biografo do Almirante Dom 
Baltazar da Silveira nos diz que: 
“o Ministério da Marinha, nos 
tempos do Império, teve à sua 
frente paisanos de indiscutível 
valor” (Silveira, 1943, pag.95), 

informação essa que a nós é confirmada pelo 
Barão de Jaceguai, falando da campanha 
do Paraguai, “O Ministério da Marinha teve 
realmente naquela época, nos Pinto Lima, 
Silveira Lobo e Afonso Celso, Ministros na 
altura da emergência extraordinária que 
havia surpreendido a nação brasileira quase 
totalmente desarmada. O último daqueles 
ministros, então jovem político, no começo 
de sua carreira, a quem coube as maiores 
responsabilidades da administração naval, 
desempenhou-se delas, com largura de 
vistas, a energia e o desassombro de um 
estadista consumado” (Jaceguai, 1982, 
pag.100). Essa afirmação também confirma 

PeRsonaLIdade

um mINIstRO 
DE OuRO

Luís seveRiano soaRes RodRigues*

uma expressão famosa do conselheiro Rui 
Barbosa, onde o notável jurista baiano nos 
afirma que “na monarquia o parlamento era 
uma escola de estadistas e na república uma 
praça de negócios”, palavras essas de uma 
impressionante atualidade. Esse comentário 
do Almirante Jaceguai não poderia servir 
melhor para se apresentar Afonso Celso 
de Assis Figueiredo, um dos mais jovens 
indivíduos a ocupar a pasta da Marinha, 
então contava com trinta e um anos de 
idade, ocupando essa pasta no gabinete 
chefiado pelo Senador Zacarias de  Góes e 
Vasconcellos, esse mineiro de Ouro Preto, 
futuro conselheiro do Imperador, Senador, 
Visconde de Ouro Preto e presidente do 
Conselho de Ministros (chefe de governo 
do Império), se notabilizou de sobremaneira 
na condução dos negócios de sua pasta 
num momento ímpar da vida nacional, 
onde qualquer erro poderia trazer efeitos 
catastróficos para o país.

Dando continuidade aos trabalhos 
de seu antecessor, Ministro Pinto Lima, a 
quem sempre louvou como homem de 
ação, Afonso Celso arregaçou as mangas 
e partiu para o trabalho, iniciando pelo 
remodelamento e ampliação do Arsenal 
de Marinha que frente às dimensões do 
problema na fronteira ocidental do Impé-
rio, se mostrou pequeno. Como afirmou 
ao Almirante Jaceguai avaliando a vitória 
brasileira na batalha naval do Riachuelo, “E 
enquanto nas águas do Paraná, tínhamos 
conseguido tamanhos resultados, o Governo 

Imperial com extraordinária energia, provia a  
construção no país e no estrangeiro do 
material e do armamento adequados ao 
ataque das formidáveis fortificações das 
margens do Paraguai, contra as quais teria 
sido impotente a esquadra de madeira com 
que até então tínhamos operado” (Jaceguai, 
1982, pag.151). Nesse trabalho, como de 
resto, em todas as atividades necessárias 
ao esforço nacional, encontrou no pessoal  
de Marinha o maior profissionalismo, como 
não poderia deixar de ser em uma monar-
quia constitucional parlamentarista, onde os 
governos se alternam, mas o trabalho não 
pode sofrer descontinuidade. 

 Administrador competente,  Afonso Cel-
so dava o crédito ao merecimento dos seus 
subordinados, como, por exemplo, ele nos 
diz em relação à ampliação do material flutu-
ante encouraçado da esquadra: “Em 3 anos, 
foi preparada a maior  e melhor parte de tão 
poderoso elemento de guerra. A contar de 
1868 não se alistou mais um marinheiro 
sequer, não se construiu, nem se comprou 
um só navio, limitando-se o trabalho, ainda 
assim importante, dos arsenais na reparação 
dos estragos da luta”. “Esse período honra a 
administração do Império, e manda a justiça 
que aqui mencionemos os nomes do Chefe 
de Divisão Jesuíno Lamego Costa (depois 
Vice-Almirante, Barão da Laguna e Senador), 
dos Capitães-Tenentes Level e Branconnôt 
e do Capitão-de-Fragata Henrique Baptista, 
aquele inspetor do Arsenal de Marinha do 
Rio de Janeiro e estes chefes das oficinas de 
construções navais, de máquinas e do labo-
ratório pirotécnico, que, como verdadeiros 
titãs do trabalho mais contribuíram para os 
grandes resultados obtidos. Zelo, dedicação 
patriótica, habilitações profissionais dificil-
mente se encontram reunidos no grau em 
que os manifestaram tão distintos funcioná-
rios”. (Ouro Preto, 2ª edição, pág. 34.)

Mais de uma vez Afonso Celso teve de 
ir à Câmara dos Deputados, sofre arguições 
dos membros da oposição, mas sempre da 

afonso Celso de assis Figueiredo,  
o barão de ouro Preto

altura de sua honra e de sua competência,  
colocou os opositores, aos seus métodos de 
trabalho, no devido lugar, frente aos apoios 
recebidos dos membros da situação e das 
galerias do plenário. Numa dessas idas, 
mostra a amplitude de sua visão frente 
às necessidades do futuro de um país tão 
grande e com um litoral proporcional a 
essa grandeza:

“Tão triste e dura experiência deve 
servir-nos para alguma coisa. Não nos ilu-
damos; se quisermos gozar os benefícios 
da paz, se quisermos dormir tranquilos em 
nossa casa, é necessário que tenhamos  
um Exército e Esquadra respeitáveis. Nos-
sa Esquadra está hoje nessas condições, 
é forte e numerosa; mas como ficará ela 
depois da guerra? (...)”.

“Temos, é verdade, os encouraçados, 
que são de construção moderna; mas 
poder-me-á dizer o nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro, poder-me-á dizer alguém, 
quantos deles, em que estado nos restarão, 
depois de tomarmos Curupaiti e Humaitá? 
Os perigos imensos e desconhecidos que 
os esperam no leito e sobre as barrancas 
de um rio estreito não poderão reproduzir 
muitas vezes a terrível catástrofe do Rio 
de Janeiro? E se tal acontecesse, o que 
diríeis, senhores do Governo imprevidente, 
que não houvesse calculado com todas  as 
hipóteses desfavoráveis, e no momento do 
perigo se visse obrigado a comprar pelo 
preço que lhe quisessem impor os navios. 
Bons ou maus, que achasse à venda, que 
fossem precisos para prosseguir no desa-
gravo da honra nacional?”.

A afirmação acima, da necessidade 
de se ter um Exército e uma Marinha que 
imponham respeito, por si já comprova o 
quanto de falsidade e mentiras usaram os 
republicanos em 1889, ao criarem os boatos 
de que o chefe do governo queria diminuir 
ou acabar com o Exército.

Quando Afonso Celso se referia à Esqua-
dra poderosa, se referia ele em números a 
uma força que era a sexta do mundo, con-
tando com 94 vasos de guerra, sendo 16 
encouraçados, 48 fragatas, corvetas, canho-
neiras e transporte de madeira, 12 lanchões 
de ferro, todos a vapor, 6 navios de vela, 7 
pontões-depósitos e 5 chatas armadas. Seu 
efetivo era de 6.474 homens, entre oficiais 
e praças. O poder de fogo se constituía em 
237 bocas, em sua maioria de grosso calibre 
(Vieira, 1949, pag.126).

barão de Jaceguai
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Silveira, Alfredo Balthazar de. Dom Balthazar 
da Silveira – Almirante. Editora Mundomar 
Ltda. Rio de Janeiro. 1943.

Vieira, Hermes. Ouro Preto – O homem  
e a época. Companhia Editora Nacional.  
São Paulo. 1949.

Voltando à sua administração, não se 
limitou ela a ficar no esforço herculeo de 
guerra, providenciou também, o jovem mi-
nistro, uma estruturação de vários aspectos 
da administração do Ministério da Marinha. 
Tratou ele de estabelecer normatizações de 
pessoal, militar e civil, no tocante à carreira 
e vencimentos, em todos os seguimentos 
dos corpos de aprendizes, até o quadro do 
pessoal de saúde, passando pelas questões 
trabalhistas até as questões de punições por 
delitos cometidos, indo também às questões 
de pensões e assistência médica para as 
famílias dos funcionários. Criou também 
o Museu do Arsenal de Marinha, que mais 
tarde seria rebatizado de Museu Naval, e que 
hoje vem a ser um moderno e bem cuida-
do museu na antiga sede do Clube Naval, 
próximo à Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro.  Providenciou também a 
organização do Dicionário Marítimo Brasilei-
ro, além de mandar compilar índices sobre a 
legislação relativa à  Marinha e também as 
consultas ao conselho Supremo Militar.

Premiou a bravura brasileira e aliada, 
criando as medalhas do mérito militar, 
bravura militar, do Forte de Coimbra e da 
passagem de Humaitá.

Uma iniciativa na sua administração que 
merece ser mensionada, é a construção de 
uma pequena estrada de ferro pelo Chaco, 
para a manutenção e abastecimento dos na-
vios que conseguiram passar pela fortaleza 
de Curupaiti. A esquadra de madeira não 
tinha como abastecer, sem ficar exposta 
ao mortal bombardeio daquela fortificação. 
Num esforço singular, que se mostrou acerta-
do, conseguiu contorná-la, mantendo aquela 
flotilha avançada, o que muito contribuiu 
para  a tomada de Curupaiti.

No tocante à Passagem de Humaitá, 
fortaleza poderosíssima, tem papel relevante, 
na medida em que coube a ele cientificar ao 
Comandante da Esquadra, futuro Visconde 
de Inhaúma, que a ideia do governo não era 
suplantar o Paraguai, preservando intacta a 
Esquadra, para possíveis emergências ulte-
riores (Jaceguai, 1982, pag. 107). E isso se dá 
com o ministro quebrando a resistência do 
Comandante da Esquadra em relação ao for-
çamento da passagem por aquela formidável 
fortaleza. Desconfiava o Vice-Almirante J. J. 
Inácio de que a insistência argentina naquele 
forçamento tinha por objetivo a sua destrui-
ção, já que no esforço naval, os argentinos só 
contribuíam com um navio, ou seja, tinham 
pouco a perder. Tal desconfiança também 

tinha o Almirante Tamandaré em relação aos 
argentinos, nos momentos iniciais da guerra. 
E mesmo no Exército, as desconfianças em 
relação aos platinos eram grandes.  

Relata Afonso Celso: “Por outro lado, 
tratou o Governo de dissipar as prevenções 
do Vice-Almirante, quanto à lealdade dos 
aliados, mostrando-lhe o erro em que 
laborava, recomendando-lhe cordialida-
de e confiança nas relações recíprocas 
“Não posso crer, dizíamos-lhe em carta 
confidencial, que a opinião sustentada 
pelo general Mitre sobre a Passagem de 
Humaitá, seja inspirada pelo desejo de 
ver destruída a nossa esquadra. Além do 
que, seus interesses o chamam a nós, ele 
sabe que a esquadra não se compõe só 
de encouraçados, e que antes de possuí-
los, já o Brasil se fazia respeitar no Rio da 
Prata. E, demais, até o presente não tem 
o Governo motivo para duvidar da sua le-
aldade; sendo que acerca de armamentos 
de Martim Garcia recebemos explicações 
que nos tranquilizam completamente” 
(Ouro Preto, 2ª edição, pag.208). 

A argumentação reiterada acabou rom-
pendo as resistências no escalão superior, 
e o forçamento de Humaitá se transformou 
num dos momentos épicos da guerra, com 
o sucesso dos esforços brasileiros, sua que-
da passou a ser uma questão de tempo, 
e depois da queda, o fim da guerra é que 
passou a ser uma questão de tempo, com o 
sanguinário ditador paraguaio recuando  até 
seu fim na cordilheira, e com ele seu povo, a 
quem ele sacrificou sem compaixão, numa 
resistência insana.

Mais tarde, os revezes da política fazem 
com que o gabinete Zacarias, frente a desen-
tendimentos com o Comandante-em-Chefe 
das forças aliadas, o Marquês de Caxias, 
pede demissão e é aceita pelo Imperador, 
que certamente sacrificou o governo para 
vencer a guerra, já que Caxias era homem 
certo para por termo àquele conflito que já se 
alongava por demais. Embora, mais à frente, 
iriam lhe cobrar esse fato.

A carreira de Afonso Celso seguiria em 
frente, inclusive se destacando também 
como ministro da Fazenda até chegar à 
chefia do Governo em 1889, o homem certo 
para fazer frente às inúmeras dificuldades 
na economia, encetadas pela libertação dos 
escravos no ano anterior. Infelizmente, o 
seu governo foi estancado com a surpresa 
do golpe de estado, que impôs à revelia a 
república aos brasileiros, e disso só temos 

que lamentar, dadas as condições em que 
se acha o país de hoje, no que tange às de-
ficiências estruturais que mostram os níveis 
precários de educação do povo, o grau de 
violência urbana a que a população está 
exposta, o elevado índice de mendicância e 
indigência nas grandes cidades brasileiras, 
o alto grau de impunidade em relação aos 
crimes em geral com destaque para a cor-
rupção política, e por aí vai.

Devemos lamentar que, o golpe que 
apeou do poder o agora Visconde de Ouro 
Preto, e com ele a monarquia constitucio-
nal brasileira, levou também um grande 
amigo da Marinha. Amizade, essa à qual 
ele pôde, já em 1894, pagar seu  tributo, 
com a publicação de um grande livro de 
sua autoria – A Marinha D`Outrora (subsí-
dios para a história). Livro importantíssimo, 
que deveria ser leitura obrigatória para os 
oficiais da Marinha, e para os patriotas em 
geral, pelo testemunho de uma vida em 
prol da grandeza da Pátria, sem medir es-
forços; e os esforços de um povo que lutou 
bravamente pela dignidade do Império do 
Brasil, ofendido e aviltado por um invasor 
selvagem. E que se patenteia pelo respeito 
que inspira o seu nome. n

Gestão de ComPetÊnCIa

s
ão comuns as competições que 
requerem a avaliação quantitativa, 
extremamente subjetiva, do desem-
penho mostrado pelos participan-
tes, a fim de se determinar quem 
seria considerado o vencedor.

Como exemplos, poderiam ser citados 
os concursos de escolas de samba no  

AvAlIAçõEs 
DE DEsEmPENHO 
subJEtIvAs

Renato viLhena de aRauJo*

carnaval, de dança na TV, de monografias 
sobre temas específicos, de canções, de 
ginástica, de patinação etc.

Usualmente, os julgadores destes tipos 
de eventos são chamados a expressar a 
avaliação que fazem do desempenho dos 
concorrentes atribuindo-lhes notas de zero 
a dez, por exemplo.

Ocorre que este tipo de procedimento 
costuma resultar em notas todas muito 
altas (o chamado erro de generosidade) e 
todas muito próximas (a chamada falta de 
discriminação), tornando o resultado final 
controvertido e totalmente aleatório. Isto 
poderia ser evitado com outro tipo de pro-
cedimento, como o descrito a seguir.
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avaliação absoluta x avaliação relativa
O erro de generosidade poderia ser 

enfrentado abandonando-se a ideia de 
fazer uma avaliação absoluta, através da 
atribuição de notas em uma escala que 
sempre fica vaga e indefinida (por ser essen-
cialmente subjetiva), e passando-se a uma 
avaliação relativa, isto é, comparando-se 
os méritos dos participantes, não com um 
padrão ideal absoluto de excelência, mas 
apenas uns com os outros.

Assim, não interessaria mais saber se um 
dado concorrente seria bom, ou fraco, quan-
do comparado com um paradigma peculiar 
livremente imaginado por cada avaliador, 
mas sim saber, dentre os participantes, quem 
sobressai sobre os demais.

Vale lembrar que, mesmo que todos os 
participantes sejam excelentes ou todos se-
jam ruins em termos absolutos, ainda assim, 
há que se chegar a um vencedor.

Por sua vez, a falta de discriminação 
poderia ser enfrentada através de uma 
das muitas variantes do método chamado 
genericamente de escolha forçada, o qual 
surgiu para orientar a promoção de militares 
durante a 2ª Guerra Mundial.

distribuição normal
Sabendo-se que o desempenho de-

monstrado por uma pessoa é o resultado 
de inúmeros fatores aleatórios, físicos, 
psíquicos e temporais que influenciam, 
tanto o avaliador quanto o avaliado, a 
média das avaliações de uma dada pessoa 
por um grupo de avaliadores é um dado  

na metade melhor por todos os jurados). 
De acordo com a teoria, tenderíamos a ter, 
como resultado final, muito poucos 0 e 5, 
poucos 1 e 4, e mais 2 e 3.

Se for necessário, um eventual empate 
poderia ser resolvido com um segundo 
turno do mesmo procedimento, dessa vez 
abrangendo apenas os empatados.

Note-se que o procedimento acima 
elimina a influência de um jurado sobre os 
outros, uma vez que é fato que, quando o 

primeiro jurado dá nota dez, por exemplo, 
todos os demais tendem a fazer o mesmo. 
Elimina também o constrangimento dos 
jurados perante os concorrentes no caso de 
notas baixas.

Lembrando que a divisão nos grupos 
iguais de melhores e piores só é feita depois 
de avaliar todos os participantes, elimina 
ainda o risco de um jurado dar nota máxima 
a um participante, cujo desempenho seja 
excedido por outro que for julgado poste-

riormente, criando uma situação injusta, 
impossível de se corrigir. 

sistemas ergódicos
No exemplo acima, foram combinadas 

avaliações de vários julgadores feitas em 
um mesmo momento, como meio de filtrar 
eventuais parcialidades e idiossincrasias e se 
chegar a um resultado médio que possa ser 
reconhecido como justo e razoável.

Para sistemas ditos “ergódigos”, também 
pode-se chegar a um resultado teoricamente 
justo e razoável, combinando-se avaliações 
de um único julgador feitas em vários 
momentos diferentes, por exemplo, semes-
tralmente ao longo da carreira, no caso 
de oficiais e praças da Marinha. Esse tipo 
de dado ajudaria na hora de decidir sobre 
promoções, por exemplo, que foi o objetivo 
original da criação do método.

conclusão
Existe a tendência generalizada de 

as avaliações de desempenho subjetivas 
resultarem em notas todas muito altas 
e muito próximas, dificultando qualquer 
conclusão segura sobre os méritos relativos 
dos avaliados.

Usando métodos como o exemplificado 
acima, poder-se-ia chegar a resultados mais 
nítidos e confiáveis, que possam ser reconhe-
cidos como justos e razoáveis. n

probabilístico que tende a ter uma distri-
buição Normal (ou de Gauss), mostrada na 
figura abaixo desta página. Esta conver-
gência para a Normal advém do chamado 
teorema central do limite. 

No nosso caso específico, isso quer 
dizer que, em todo grupo sujeito a muitas 
influências imponderáveis, haverá muito 
poucos excelentes e muito poucos péssimos, 
a maioria grupando-se em torno de uma 
média, de modo simétrico.

frequência

Péssimos                                                                                    excelentes
avaliações

Dessa forma, ao invés de dar notas, cada 
avaliador poderia ser chamado simplesmen-
te a optar, por exemplo, se o avaliado “per-
tence à metade de desempenho melhor” ou 
se “pertence à metade de desempenho pior”, 
atribuindo um ponto a todos os melhores e 
zero ponto a todos os piores.

Somando-se os pontos resultantes das 
avaliações de múltiplos julgadores (quantos 
mais, melhor) deverá se delinear uma ten-
dência à distribuição Normal que vai desta-
car quem são os melhores e os piores.

exemplo
Aplicando-se o exemplo acima a um 

concurso de dança com 5 jurados, os pon-
tos finais de cada participante variariam de 
0 (dançarino incluído na metade pior por 
todos os jurados) a 5 (dançarino incluído 

*Vice-Almirante (Ref-EN)
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teXtos PoÉtICos

sEtE NuvENs, 
sEtE lARGOs

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref–FN) 

1990
Onde havia a luz do sol

Uma nuvem se formou
Onde havia uma alegria para mim 
Outra nuvem carregou

(Tudo se transformou – Paulinho da Viola)

mudou o Largo e mudei eu, Machado. 
Empresa civil, andar alto do Avenida 
Central. Da janela vejo o mercado 

persa à volta do relógio centenário. Músicos, 
pregadores, malabaristas, saltimbancos, 
pirataria incontrolável, de ervas suspeitas 
a eletro-eletrônicos idem. Verão outra vez, 
desço sedento. Junto ao prédio da Caixa, 
a barraca do melhor acarajé do Rio, pelas 
mãos da baiana negra, gorda e linda, em 
impecáveis vestes e turbante brancos, guias 
de Oxum, sorriso perene. Frita a massa de 
feijões, passa-me a lata gelada e dourada. 

Sinto suas mãos macias e seu cheiro de 
alfazema que encobre o dos temperos. O 
toldo brilha ao sol. Uma nuvem, fino stra-
tocumulus, filtra a luz por breve instante. 
Abro, bebo, curto sua voz suave – “desceu 
redondinha, né?”

2000
Passa nuvem negra

Larga o dia
E vê se leva o mal
Que me arrasou 

(Nuvem Negra - Djavan)

C repúsculo vespertino e da vida. Lembra 
os Contrastes de Antonio Thomaz, os 
desenganos vão à frente, as esperanças 

ficam atrás. Resta o Clube Naval, a contrabor-
do do Largo, na Almirante Barroso. Ali, velhos 
lobos-do-mar, entre cachimbadas e goles de 
scotch, recordam saudosas singraduras. Na 
Gonçalves Dias, ainda a Colombo, mas não 
mais a Kanitz. Cruzo o Largo; parece-me ver 
ainda a Palermo, a Freitas Bastos, o luminoso 
Longines, o alto edifício da Exposição e a 
Polícia Especial, bonés vermelhos, uniformes 
cáqui, talabartes de couro negro, subindo o 
Santo Antonio nas Harley-Davidson... Sau-
dades da professora e do engenheiro que 
me carregaram por aqui vestido de tirolês. 
Um cumulonimbus encobre o resto de sol 
no horizonte. Regra de bordo, preparar para 
mau tempo. O Clube me abriga da chuva. A 
garçonete do pub me traz o ansiado scotch. 
Suas mãos são macias, ela cheira a Avon – 
“Boa noite, Comandante”.

2010
Meu nome é nuvem

Pó, poeira, movimento
O meu nome é nuvem 
Ventania, flor de vento

(Nuvem Cigana – Lô Borges)

O ambulante discursa, estica o elástico, 
solta-o e o minicóptero luminoso sobe, 
deixando um rastro no céu do Largo, 

neste começo de noite. O anjo louro se ex-
tasia com o brinquedo, mira-o boquiaberta e 
pede – “Compra p’rá mim, vovô?”. As mãos 
macias da neta puxam as minhas, ela cheira 
a lavanda e seu sorriso me leva às nuvens 
– delicados cirrus – que encobrem o Largo 
da Carioca. n

 

ao Largo, revisito-a. Gabriel Garcia Marques, 
Cem Anos de Solidão, cai como uma luva. 
Entardece, véspera da partida, noite de 
despedida. Nuvem escura sobre o Largo, 
um nimbostratus, outra em minh’alma. Em 
pouco – última vez? – sentirei o cheiro gos-
toso de Anail – Vivará – e suas mãos macias 
entre as minhas.

jaquetão se encharca. Mãos macias e cheiro 
de Verinha – Arpège. Guaraná Caçula e 
empadinhas na Cavé. Perco o ônibus da 
Escola, pago um táxi. Por atraso e uniforme 
em desalinho, serviço extra. No sábado. Mas 
revê-la-ei domingo.

1970
Eu sou nuvem passageira

Que com o vento se vai
(Nuvem Passageira - Hermes de Aquino) 

Jovem Tenente, há que servir fora do 
Rio. Aos solteiros, lonjuras inóspitas. E 
a amada, que dirá? Não mais Verinha, 

é Anail.  A passagem da Cruzeiro em meu 
bolso pesa toneladas. Vôo longo, quatro 
escalas, preciso de um livro. A feira voltou 

1950
Apenas eu diria

Nuvem no domingo
Tira a poesia

(Receita de Domingo – Billy Blanco)

tórrido sábado de Carnaval. O Ford inglês 
importado fica no Palácio Capanema. 
Mãos dadas aos pais, eis a Avenida Rio 

Branco. Frevos, Vassourinhas, Lenhadores. 
Blocos, Bola, Bafo. Camelôs, lança-perfume 
Colombina, confete no filó, serpentinas em 
pacotes. Meu tirolês fere os ombros quei-
mados de praia. Chapéu verde insuportável. 
Medo da Nega Maluca. Hotel Avenida, Bar 
da Brahma. Chope para meu pai, Hydrolitol 
para mim e minha mãe. Galeria Cruzeiro, 
Tabuleiro da Baiana. No Largo, uma nuvem 
cobre o sol e me alivia. Leve cirrocumulus. 
Bendita sombra! Mãos macias, cheiro bom 
de minha mãe – Fleurs de Rocaille.

1960
Você é isso, uma nuvem calma

No céu de minh’alma, é ternura enfim 
(Prelúdio Nº 2 – Luiz Vieira)

Jaquetão azul de sarja, botões dourados, 
espadim balança no quadril. Orgulho, sou 
da Escola Naval. Escapada eventual do in-

ternato, cerimônia no Liceu, celebra-se algo. 
Chance de encontrar Verinha. Telefonema 
furtivo, ela atende. Discurso enfadonho, can-
to de hinos, chega o ite missa est, corro, ela 
espera na galeria do novel Avenida Central. 
Uma nuvem sobre o Largo, um altostratus, 
traz a chuva. Seu vestido de voil, translú-
cido e molhado, revela seios e anseios. O 

1980
Assim como uma nuvem só 

acontece se chover
Assim como o poeta só é grande se
sofrer 

(Eu não existo sem você – Tom e Vinicius)

D rummond, meus ombros não suportam 
o mundo, mas uma criança cujas mãos 
não me pesam. Repartimos misto-quen-

te-e-coca-cola na fastfood do agora vintená-
rio Avenida Central. A vista do Convento a 
intriga, pergunta-me por Papai-do-céu. Miro o 
céu, uma nuvem sobre o Largo lembra a Arca 
de Noé, o vento molda o cirrostratus, parece 
agora o rosto de Vinicius cantando Lá vai São 
Francisco para os frades. Mas ela prefere o 
pato pateta. As mãos macias de minha filha 
beliscam-me nariz e orelhas, deixando ali 
seu cheirinho gostoso de bebê. 

giL CoRdeiRo dias FeRReiRa*



70                                                                         Revista do Clube Naval • 372 Revista do Clube Naval • 372                                                                                          71

maRInhaGens

u m navio, em determinada época, 
estava sendo submetido a um Perí-
odo Normal de Reparos (PNR). Um 
dos principais motivos desse PNR 

era a retubulação das suas caldeiras, por 
demais desgastadas desde o recebimento. 
O comandante estava ansioso por terminar 

EPIsÓDIOs 
INCRIvEIs

egbeRto  baPtista sPeRLing*

Ao longo da nossa sempre saudosa carreira naval,  
ocorreram episódios inusitados ou divertidos.  
É nossa intenção, nesse modesto artigo, narrar alguns  
deles, vivenciados pelo autor ou narrados por colegas. 
A fim de preservar o anonimato ou respeitar a memória 
dos protagonistas ou participantes já falecidos, serão omitidos nomes de pessoas e 
de navios. Os fatos, todavia, são reais e pertencem a um passado saudoso.  

Vamos a eles:

o PNR e suspender com o navio. Por isso, 
diariamente, o oficial de serviço nas máqui-
nas tinha a determinação de telefonar para 
a casa do comandante a fim de informar-lhe 
o número de tubos cravados naquela noite, 
o que ele anotava em um mapa do PNR. O 
comandante arbitrava um número mínimo 

de tubos a serem cravados por noite de tra-
balho. Caso o número de tubos realmente 
cravados fosse inferior ao mínimo deter-
minado, o pobre oficial de serviço recebia 
ordem para se recolher ao camarote, preso... 
Por esse motivo recebeu de seus oficiais o 
apelido de “tubulão”

N o mesmo navio, na época desta narra-
tiva, o país atravessava um momento 
difícil, do ponto de vista político, com 
agitação sindical de cunho comunista, 

com o apoio e incentivo do então Presidente 
da República, com diversas situações em que 
a Administração Naval determinava frequen-
temente a adoção do regime de prontidão 
rigorosa. De acordo com a organização 
interna administrativa do navio, os oficiais, 
nesse regime deveriam portar suas pistolas. 
Alguns a tinham a bordo, outros não. Esses 
últimos deveriam comparecer à escoteria de 
bordo e receber uma pistola. Em uma des-
sas ocasiões, talvez por razões de envio de 
algumas delas para manutenção ou reparo, 
na OM para tal encarregada, um dos oficiais, 
capitão-tenente, ficou sem receber a arma. 
Para seu azar, logo em seguida, cruzou em 
um corredor com o comandante que, sem 
lhe dar tempo ou permissão para explicar o 
motivo de estar desarmado, lhe deu voz de  
prisão, determinando que se recolhesse ao 
camarote, preso.

Ainda no navio acima, após a conclusão 
do PNR, o navio começou a se fazer ao mar, 
inicialmente em experiências de máquinas 
e, após obter sucesso, em operações com 
os demais navios da Esquadra. Por seu 
temperamento, o comandante não confiava 
em ninguém, nem mesmo em seus oficiais 
de quarto, e, assim, com o navio no mar, 
passava as 24 horas do dia sentado em sua 
cadeira no Passadiço, onde, inclusive, fazia 
as refeições. Em decorrência disso, algumas 
situações cômicas ocorreram:

a) Uma determinada noite, a Força Tarefa 
navegava às escuras, cumprindo um exercí-
cio de manobras táticas. Em pleno exercício, 
nosso comandante, bastante nervoso, quis 
falar com o encarregado de navegação. Este 
estava no lais de boreste  do Passadiço, efe-
tuando marcações visuais, no bordo oposto 
ao do comandante. Este gritou: “Fulano!” O 

fulano não escutou. O comandante gritou, 
dessa vez em tom mais alto: “FULANO!!!” 
O fulano ouviu e respondeu: “Pronto, co-
mandante” e precipitou-se na direção do 
chamado do comandante. Este, em seu afã 
de contatar o fulano, já havia se levantado 
da cadeira e partido na direção da voz. Re-
sultado: sob a tênue e mortiça iluminação 
do Passadiço, com luzes encarnadas, os dois, 
correndo em direções opostas, colidiram de 
frente, no meio do Passadiço, e caíram para 
trás, estatelando-se no piso. Para acudi-los, 
estabeleceu-se um tumulto no recinto, 
somente interrompido pela enorme des-
compostura dada pelo comandante em seu 
encarregado de navegação, por não prestar 
atenção no que fazia...

b) Em outra ocasião, sem se configurar 
numa manobra de emergência, o comandan-
te decidiu guinar, e ordenou: “Vinte gráus de 
leme a boreste!” O oficial de quarto repetiu a 
ordem em voz alta: “Timoneiro, vinte gráus 
de leme a boreste.” O navio, por suas carac-
terísticas e reduzida área do leme, era um 
tanto ou quanto lento para atender. Nosso 
comandante, nervoso porque julgou que sua 
ordem não tinha sido cumprida, avançou 
na direção do timoneiro, empurrou-o, guar-
neceu o timão e, pessoalmente, carregou 
ainda mais o leme, o que resultou em um 
aumento da guinada, pois o leme já havia 
sido carregado dos 20º determinados, o que 
resultou, como esperado, em descompostu-
ras no oficial de quarto e no timoneiro, por 
não cumprimento de suas ordens...  

c) Um determinado oficial estava de 
serviço no Passadiço, no quarto de 20h às 
24h. Logo no início do quarto, para surpre-
sa de todos os presentes, pois, como já foi 
dito, o comandante nunca se ausentava do 
Passadiço, ele decidiu comparecer à sessão 
de cinema na Praça d’Armas. Ao deixar o  
Passadiço, determinou enfaticamente ao 
oficial de quarto: “Você está proibido de 

Da vIDa 

a BORDO
manobrar. Caso determinado pelo Comando 
da Força-Tarefa, me chame e eu voltarei ao 
Passadiço para manobrar.” A propósito, ele 
fazia a mesma coisa com todos os demais 
oficiais de quarto no Passadiço quando, 
esporadicamente, se ausentava do mesmo. 
O oficial deu o ciente e ele deixou o Passa-
diço na direção da Praça d’Armas. O navio 
estava em uma formatura, no rumo 090º, 
exatamente na popa do guia, um cruzador, 
a 1.000 jardas. Parece que o Oficial de Co-
mando Tático (OCT), a bordo do Capitânia, 
adivinhou que o nosso comandante havia 
deixado o Passadiço, pois, uns cinco minutos 
após, soou na Rede de Fonia Principal de 
Manobras Táticas (PMTA), a seguinte mensa-
gem: “Constelação: aqui Sol – Execução ime-
diata – 18 Guina – ATENÇÃO: EXECUTAR!” 
(ou seja – inverter imediatamente o rumo 
por bombordo). O oficial de quarto em pauta 
começou a ver as luzes do guia se moverem, 
indicando sua guinada. Não teve dúvidas, 
ordenou ao Timoneiro: “Todo o leme a 
bombordo. Governe em dois-sete-zero.” Ato 
contínuo, guarneceu o fonoclama e bradou: 
“Sr. comandante, solicito comparecer ao 
Passadiço com urgência.” Alguns minutos 
após, ele chegou esbaforido ao Passadiço e 
constatou que o navio estava quase termi-
nando a guinada e que o oficial de quarto 
já estava ajustando rumo e velocidade para 
a manutenção do posto na formatura. Pelo 
tom de voz da admoestação do Comandante 
por não haver cumprido sua determinação, 
ele temeu por sua “integridade disciplinar”. 
Todavia, desta vez, o comandante deu-lhe 
espaço para explicar que havia sido uma 
“Execução imediata” e que, caso aguardasse 
sua chegada ao Passadiço para manobrar, 
o navio correria o risco de uma colisão 
“roda-a-roda”. Para seu alívio, o comandante 
entendeu e “aceitou” suas explicações...
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E m outro CT, servia um colega nos-
so, capitão-tenente, gaúcho, muito 
engraçado e famoso por seu bom 
humor, por seu sotaque e por sua 

presença de espírito. O Imediato do CT era 
um capitão-de-corveta, armamentista de 
renome, conhecido não só por sua com-
petência, mas também por ser um homem 
sisudo, muito “tesa” e que raramente sorria. 
Uma determinada manhã, houve um fato a 
bordo que desagradou profundamente ao 

N o regresso de uma comissão ao 
exterior, um determinado Contrator-
pedeiro (CT), ao demandar o porto  
de Port of Spain, Trinidad e Tobago, 

recebeu a lancha conduzindo o prático do 
porto. O imediato do navio, no Passadiço, 
foi avisado que, a bordo da lancha, prestes a 
subir a escada de “quebra-peito”, encontrava-
se o ministro-conselheiro brasileiro, de nossa 
Embaixada. Desceu rápido, a fim de prestar 
o cerimonial para o ministro. Constatou 
que o prático era um indivíduo de cidada-
nia  britânica, parecendo um “lorde” – alto,  
de cabelos louros e olhos azuis e usando 
um monóculo... O imediato conduziu o 
diplomata e o prático ao Passadiço, onde 
os apresentou ao comandante. Este, para 
surpresa do imediato, pois o navio estava já 
no canal, em DEM, a poucas milhas do píer 
onde atracaria, disse: “Imediato, assuma a 
manobra, pois vou com o ministro à câmara 
para tomarmos um uísque...” Ato contínuo, 
retirou-se do Passadiço, em companhia do 

u m dos Oficiais do navio acima, um 
Capitão-Tenente (CT),  foi um dos 
alvos prediletos de algumas das 
inúmeras arbitrariedades e inimiza-

des gratuitas praticadas ou cultivadas por 
aquele Comandante. Por exemplo, dentre 
outros: quando, pela escala de férias do 
navio, coube a esse Oficial gozar seu mês 
de férias, foi se apresentar ao Comandante, 
que já estava exonerado do Comando e 
iria passá-lo durante o referido período de 
férias. Por esse motivo, ao se apresentar ao 
Comandante, ele disse: “Comandante: estou 
me apresentando ao Sr. para me despedir, 
pois estou entrando de férias e não vou mais 
vê-lo a bordo. Queria desejar-lhe uma boa 
nova comissão”. O Comandante olhou-o de 
alto a baixo e perguntou: “Isto quer dizer que 
o Senhor nunca mais quer me ver na vida?”... 
Apesar do Oficial querer exatamente isto 
(!...), engoliu em seco, respondeu um “Não, 
Senhor!” e pediu permissão para se retirar, 
passando, efetivamente, cerca de quatro 
anos sem o rever...                                              

Somente  veio  a  revê-lo  quando,  no  
último  ano  de  seu  interstício de   CT,    
foi  nomeado pelo então Ministro da Ma-
rinha para seu primeiro comando no mar.  

diplomata. O imediato, por sua vez, gentil-
mente, passou a manobra ao prático, que 
começou a efetuar a aproximação ao píer, 
através de comandos de leme e máquina, 
em inglês, que eram, de pronto, traduzidos 
pelo imediato para o pessoal do Passadiço, 
para cumprimento.

Chegou-se, por fim, à cabeceira do 
píer, cujo comprimento era um pouco 
maior do que o do CT. O imediato tinha 
experiência em manobrar o navio, pois o 
comandante, com frequência, lhe passava 
a manobra. Nesse momento, com a proa 
na altura da cabeceira do píer, em ângulo, 
já com as máquinas paradas, com segui-
mento para vante e em condições ideais 
para a aproximação final e lançamento da 
retinida da espia 1, o prático,  para surpre-
sa do imediato, determinou: “Máquinas 
adiante dois terços.” O Imediato, por sua 
vivência, rapidamente avaliou a situação 
e sabia que atender a tal comando  pro-
vocaria uma colisão de proa do CT com o                                                                                                       

Desembarcou de sua comissão e, feliz da 
vida, foi  se  apresentar  no  Comando  do  1º 
Distrito  Naval,  onde  foi orientado  a,  antes  
de  se  apresentar  ao Comando-em-Chefe 
da Esquadra (ComemCh), passar pela M-20 
(Sub-Chefia de Informações) do Estado-Maior 
da Armada (EMA), à época ainda no Rio de 
Janeiro, para receber quaisquer informa-
ções pertinentes ao seu futuro Comando. 
Nosso feliz CT, Comandante nomeado, 
ingressou nas dependências do EMA, onde, 
seguindo orientações, dirigiu-se à M-20. Lá, 
um Sargento, ao saber de seu propósito, 
indicou-lhe a sala em que deveria obter tais 
informações. Dirigiu-se à mesma, onde, ao 
chegar à porta, deparou-se, surpreso, com 
seu ex-Comandante (o mesmo de todos os 
episódios narrados acima) sentado à mesa 
(este, a propósito, já Capitão-de-Mar-e-Guerra 
(CMG) bem antigo, tinha sofrido três prete-
rições na promoção a Contra-Almirante e, 
de acordo com o Estatuto dos Militares em 
vigor naquele tempo, seria transferido para 
a Reserva Remunerada “ex-ofício”, estando 
apenas aguardando a publicação em Diário 
Oficial para se desligar do serviço ativo).  
Nosso CT pediu licença para entrar e, tendo-a 
recebido, aproximou-se da mesa do CMG, 

assumiu a posição rigorosa de “sentido” e 
disse: “Boa tarde, Comandante. Fui nome-
ado para comandar o navio “X” e recebi 
instruções de me apresentar à M-20 para 
receber informações”. O CMG encarou-
o com olhar depreciativo e disse, para 
surpresa do CT: “Você, Comandante de 
navio? Para onde vai esta Marinha?... Não 
tenho nada a lhe dizer, a não ser – espero 
que consiga fazer um bom Comando!” O 
CT, profundamente contrariado com mais 
essa grosseria daquele CMG, engoliu em 
seco novamente, e, para surpresa do CMG, 
respondeu, ainda em posição de “sentido” 
à sua frente: “Comandante, muito obriga-
do – tenho a certeza de que farei um bom 
Comando. Bastará fazer o que aprendi com 
os bons Comandantes que tive e evitar 
fazer o que os maus Comandantes (nesse 
ponto fez um gesto com a mão na direção 
do CMG...) me apresentaram como exem-
plos”... Nosso CMG levantou-se de sua ca-
deira, rubro de ódio, e disse simplesmente 
“Ciente. Retire-se!” O Capitão-Tenente fez 
uma continência, deu “meia-volta volver” e 
saiu da sala com um profundo sentimento 
de que, ao lhe dar a resposta que merecia, 
estava devidamente vingado... 

píer ou com o final do cais. Sem titubear, 
gritou: “A manobra está comigo!” Fez, en-
tão, a aproximação final e atracou sozinho. 
O prático, a essa altura, já havia deixado 
seu ar esnobe e “soltava fogo pelas ven-
tas”... Disse ao imediato, em inglês: “Isto 
é uma desconsideração! Vou me queixar 
ao seu comandante.” O Imediato levou-o 
ao Comandante, que continuava em seu 
drinque com o ministro... Deu o “pronto” 
da atracação ao comandante e informou 
a ele que tinha tomado a manobra do 
prático por razões de segurança do navio, 
a fim de evitar um acidente iminente. Foi 
quando o prático inglês deitou falação, 
queixando-se de desrespeito etc. O co-
mandante simplesmente agradeceu sua 
participação e desejou-lhe boa sorte... O 
prático retirou-se furioso e, só então, o 
imediato narrou com detalhes o sucedido 
ao comandante, que o cumprimentou por 
sua intervenção salvadora. 

Imediato. Este promoveu uma reunião com 
os oficiais na Praça d’Armas, onde “pagou” 
uma descompostura geral, com promessa 
de prisão para aquele que agisse outra vez 
de forma contrária às suas determinações. 
Faltavam poucos minutos para a hora de 
servir o almoço e, assim, apesar do pro-
fundo ambiente de mal-estar, os oficiais 
continuaram no local, porém em silêncio. 
Nosso personagem levanta-se, vai até a 
vitrola da Praça d’Armas, coloca um disco 

para tocar e, calmamente, se aproxima 
do imediato e diz, com seu característico 
sotaque gaúcho: “Imediato, por que não 
dançamos?”... O imediato, colhido de 
surpresa, abriu um largo sorriso e apertou 
sua mão. Foi o suficiente: o ambiente 
se desanuviou e o resto do dia correu 
tranquilo...  n

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref)
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úLtIma PáGIna • utILIdade

candidatos à Presidência da república
O candidato Aécio Neves, através de representan-

te, ofereceu-se para apresentar-se perante sócios dos 
três clubes. Com alterações nos rumos da campanha, 
o oferecimento não foi mais confirmado.

 

Outros assuntos  
discutidos nas sessões plenárias

• Orçamento da Defesa.
• Livros didáticos – cartilha ideológica do MEC.
• Tentativa de setores governamentais de

 interferir  nos currículos militares.
• Constitucionalidade da Força Nacional de

 Segurança – FNS.
• Caso Lamarca.

A CIM teve a sua atenção voltada para decisões 
esdrúxulas proferidas pela Justiça Federal. Em uma, 
deu ganho de causa à viúva do ex-capitão e desertor 
Carlos Lamarca, que ingressou na Justiça visando 

a obter a sua promoção post-mortem a co-
ronel, com isso concedendo à litigante o 
direito à percepção de pensão de general 
de brigada e do recebimento de atrasa-

dos que somam mais de R$ 900,000,00. 
Contra essa decisão, os Clubes Militares 

ingressaram na Justiça Federal com o pedido 
de serem admitidos no processo na condição de 

assistentes da AGU/União.

sumário  
dos principais temas tratados no 
segundo semestre de 2014

 
remuneração dos militares

Palestra apresentada pelo Gen. Synésio Scofano 
Fernandes, assessor do Chefe da Secretaria de Econo-
mia e Finanças do Exército. Estudioso e competente, o 
general é profundo conhecedor do assunto. Revelou-
nos números e comparou a remuneração concedida ao 
funcionalismo civil federal e aos militares. Destacou a 
defasagem muito significativa em desfavor dos milita-
res. Na sua opinião, devemos concentrar esforços na 
proposta enviada pelos Comandantes ao Ministério da 
Defesa, que, se aprovada, resultaria em um reajuste da 
remuneração na ordem de 47,5% concedida em um 
mesmo exercício financeiro.

ação ordinária contra a  
comissão nacional da verdade – cnv

Os Clubes Militares ingressaram em 
juízo com uma ação ordinária pleitean-
do que seja considerada ilegal a Resolu-
ção nº 2 da CNV que, à revelia da própria 
lei que a criou, modificou o período de 
tempo da investigação de violações de direi-
tos humanos e apenas de agentes do Estado. 
No estudo da matéria, a CIM recebeu assessoria 
externa prestada por renomados advogados. 

        INFORMatIvO 
      seMestRal Da 

cOmissÃO inTercluBes 
miliTares • cim
A CIM é composta pelos Presidentes dos Clubes Naval, Militar e de Aeronáutica e de nove  

assessores. Mensalmente, os assessores se reúnem na segunda semana do mês e examinam 
matérias que serão estudadas e debatidas na quarta semana do mesmo mês, em uma reunião 

plenária, a que comparecem, também, os presidentes dos clubes. As reuniões de assessores 
 ocorrem nas dependências de um mesmo clube durante um ano. As reuniões plenárias também 
ocorrem em sistema de rodízio, isto é, em cada mês são realizadas em um dos clubes.  
As datas das reuniões obedecem a um calendário aprovado no mês de dezembro.  
Até a presente data houve 416 reuniões.

Clube Militar

Clube Naval

Clube de Aeronáutica
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