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PREZADO SÓCIO

E
stamos terminando mais um ano de nossa 
gestão à frente da vida do Clube Naval, e 
sentimo-nos bastante felizes com as realiza-
ções ocorridas neste ano de 2012.

A realização mais marcante do ano foi a 
inauguração da área de lazer na cobertura 
da Sede Social. Por ter ocorrido no dia 21 de 

dezembro, ainda é cedo para avaliarmos o quanto esta 
obra trouxe, ou trará, em benefício para os sócios. Essa 
atividade ficará vinculada ao Departamento Social, que 
em conjunto com as festas e reuniões promovidas no 
Clube, dará um algo mais ao lazer para os sócios que 
visitam o Centro da Cidade.

No Departamento Cultural, a promoção, organização e 
supervisão de eventos culturais em 2012 foram seus prin-
cipais objetivos. O incremento das atividades dos Grupos 
de Interesse e o consequente acolhimento das propostas 
culturais pelo Departamento tipificou uma grade cultural 
mais intensa e variada para o sócio. Cabe ressaltar a admi-
nistração da Biblioteca, que representou fonte de pesquisa 
diversificada, atualizada e informatizada.

O Salão de Belas Artes e o Salão do Mar, dois eventos 
de artes plásticas mais tradicionais, foram realizados com 
absoluto sucesso. Em seguida, ainda que timidamente, 
seguiu-se a Mostra de Arte dos Sócios, que completou 
sua sétima edição em 2012.

Como incentivo à realização de pesquisas de temas 
relacionados à Marinha do Brasil, foram oferecidos os 

concursos: “Marquês de Tamandaré” – Patrono da Mari-
nha, Almirante Joaquim Marques Lisboa, para os sócios 
do Clube Naval; “Almirante Jaceguay” – franqueado aos 
oficiais da Marinha do Brasil, com exceção dos mem-
bros da Diretoria do Clube. Os concursos “Liderança” 
e “História do Brasil” foram destinados aos Aspirantes 
da Escola Naval, com prêmio em dinheiro e tendo por 
finalidade incentivar os Aspirantes a escreverem sobre 
temas ligados à Cultura Naval.

Os Grupos de Interesse realizaram suas reuniões e 
atividades no auditório e demais salões: Grupo de Estudos 
de Filosofias Alternativas, Grupo de Estudos Fênix, Gru-
po de Estudo GEDA, Grupo de Interesse em Degustação 
de Vinhos, Grupo de Interesse em Aviação Naval, Grupo 
de Interesse em Música, Grupo de Interesse Cérebro em 
Forma, Grupo de Interesse em Educação Financeira, e o 
mais tradicional, Círculo Literário. Atividades que pro-
movem e incentivam a vinda do sócio à Sede Social.

As atividades cívicas comemorativas realizadas em 
2012 foram: “Sessão Solene em Homenagem à Semana 
da Pátria”: “Missa Solene em Memória dos Integrantes 
da Marinha do Brasil que Perderam suas Vidas em Ope-
rações no Mar durante a Segunda Guerra Mundial” e a 
“Sessão Solene Comemorativa do 1° Centenário da Morte 
do Barão do Rio Branco”.

Foram também realizadas palestras relativas ao 
desenvolvimento pela indústria brasileira e pela Ma-
rinha do Brasil de um míssil antinavio e as alterações 

urbanísticas previstas para o Centro do Rio de Janeiro.
Com a proposta de atualizar os conhecimentos ad-

quiridos na ativa e acrescentando outros, necessários à 
vida cotidiana, foram ministrados os seguintes cursos: 
“Revisão de Matemática e Física”, “Italiano”, Francês”, 
“Espanhol” e “Mandarim”.

Em parceria, desde 2006, com a Fundação de Estudos 
do Mar – FEMAR, foram oferecidos cursos gratuitos, para 
o aperfeiçoamento profissional dos Oficiais em fase de 
transferência para a reserva, e que aspiram exercer funções 
técnicas e administrativas nos setores marítimo e portuá-
rio, em empresas privadas: “Gestão Empresarial”; “Afreta-
mento e Agenciamento Marítimo”; “Gestão Segurança do 
Trabalho, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional”.

O Círculo Literário, o mais antigo grupo de autores 
do Clube, editou sua Antologia Anual e 4 edições do 
periódico literário Mare Nostrum. 

É, portanto, com satisfação, ao findar o ano de 2012, 
que nos dirigimos àqueles que possibilitaram as realiza-
ções acima mencionadas, quase todos prata da casa, para 
agradecer seus esforços, que possibilitaram tornar o Clube 
cada vez melhor.

A todos os associados, aproveitamos a ocasião para 
desejar um próspero 2013.

Ricardo Antônio da Veiga Cabral 
Presidente do Clube Naval
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COmEmORAçõES
NA SEDE SOCIAl

ENCERRAmENtO DO CURSO DA 
FEmAR • o Clube Naval em parceria com 
a FEmAr,  Fundação de Estudos do mar 
oferece diversos cursos com o propósito de 
contribuir para o aperfeiçoamento dos ofi-
ciais de marinha, principalmente aqueles em 
fase de transferência para a reserva e que 
desejam exercer funções técnicas adminis-
trativas na vida civil, especialmente nas 
áreas marítima e portuária. 

o Curso de “gestão de Segurança do tra-
balho, meio Ambiente e Saúde ocupacional”, 
o último realizado em 2012, encerrou-se no 
dia 24 de novembro, no auditório do Clube 
Naval, no quinto andar da Sede Social. 

AlmOçO DE CONFRAtERNIZAçÃO DA DIREtORIA • No dia quatro de dezembro, às 12:30h, no Salão verde, 
localizado no terceiro andar da Sede Social, o presidente, Almirante veiga Cabral, os presidentes dos Conselhos diretor e 
Fiscal e demais integrantes da diretoria do Clube Naval, acompanhados de suas esposas, reuniram-se para um coquetel. 
logo após, um almoço de confraternização foi servido no Salão Nobre, no mesmo andar.

A FEStA DOS FUNCIONáRIOS "DEU NO 
qUE DEU" • A festa dos funcionários do Clube Naval 
em 2012 reuniu os integrantes da Sede Social e da sede 
esportiva piraquê, no dia 16 de dezembro, das 10 às 17 
horas, na Casa do marinheiro. Nesse dia, todos os fun-
cionários, sem distinção de função ou hierarquia, pude-
ram se confraternizar à vontade. 

pagode, bola no campo, sorteio de brindes, e não 
faltou o churrasco e a cervejinha gelada. tudo foi prepa-
rado com muito carinho para que a satisfação fosse 
geral e o convívio descontraído pudesse aproximar as 

pessoas, todos profissionais de alto 
padrão e elevada responsabilidade, 
cada um em seu setor.

o futebol mostrou muito entrosa-
mento nas equipes. o time piraquê 
sagrou-se campeão, e o Sede Social, 
vice. No sorteio, quem ganhou ficou 
feliz e quem não ganhou sabe que irá 
concorrer no próximo ano.

A animação foi constante, cantando 
pagode e o samba no pé. Afinal, o nome 
do conjunto musical contratado era 
“deu no que deu”! Ano que vem tem 
mais. Feliz 2013!

 
20ª CERImôNIA DE ENtREgA DE ESPADAS AOS 

FUtUROS gUARDAS-mARINhA • o Clube Naval, em sua 
Sede Social, recebeu os Aspirantes da Escola Naval 2012, no dia 
28 de novembro, às 17h, para a realização da 20ª Cerimônia de 
doação de Espadas aos futuros guardas-marinha. Foram doadas 46 
espadas que, somadas às doações dos anos anteriores, atinge o total de 
428 agraciados, escolhidos pela Escola Naval.

A espada sempre foi um símbolo militar e seu uso requer coragem e destreza. A cerimônia representa uma celebração às 
espadas dos heróis nacionais brasileiros, como tamandaré, barroso, Caxias e osório, enaltecendo as lutas da independência 
e a formação da nacionalidade soberana no brasil. Cabe lembrar o ato heróico do Almirante luiz philippe de Saldanha da 
gama, primeiro presidente do Clube Naval, que morreu em combate com a espada na mão, defendendo a pátria.  

No Salão dos Conselheiros, o presidente do Clube Naval vice-Almirante ricardo Antonio da veiga Cabral, acompanhado 
do Comandante da Escola Naval, Contra-Almirante Antonio Carlos Soares guerreiro, e do presidente do Conselho diretor do 
Clube Naval, Capitão-de-mar-e-guerra Fernando moraes baptista da Costa, iniciou a cerimônia. 

Após a leitura da “Exaltação à espada” foi iniciada a chamada individual de sócios 
do Clube e familiares, alguns deles representando in memoriam a doação de ofi-

ciais da marinha do brasil. Em seguida aconteceram as doações oferecidas pela 
diretoria de Abastecimento da marinha, pela Força Aeronaval, pela diretoria 
da Aeronáutica da marinha, pelo Consulado da Albânia e pelas empresas 
Augusta Westland do brasil, power pack representação e Comércio ltda., 
Ares Aerospacial e defesa S.A., SKm Engenharia de Automação e Assistên-
cia Técnica, Logsub Soluções Logísticas Ltda., Queiroz Galvão Tecnologia em 
defesa e Segurança ltda., Add Consultoria e Serviços ltda., Atrasorb Ab-
sorventes de Co2

Em nome de todos os donatários o Aspirante jhonathan Ângelo macha-
do agradeceu aos doadores.

Ao encerrar a cerimônia o presidente do Clube convidou os presentes 
para um coquetel no Salão Nobre.
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AlmOçO DE tURmA • A turma EN-42 reuniu-se para almoço na galeria do quarto andar, Sede Social, 
anexo da praça d’Armas, no dia quatro de novembro. lá estiveram, comemorando data natalícia, o Alte dilmar 
vasconcellos rosa e o Comte Sidney helio melecchi, junto aos seus colegas de turma e ao presidente Alte veiga 
Cabral, que os recebeu em nome do Clube Naval. 

Na foto, a partir da esquerda, Almir brion, geraldo ungerer, Alte dilmar vasconcellos rosa, josé pardellas, 
Francisco octavio j. b. Saião, Alte  veiga Cabral, heraldo de Figueredo brito e Comte Sidney helio malecchi.

BACAlhAU DO PRESIDENtE 2012 • 
A comemoração de final de ano mais tradicional 
do Clube Naval é o “bacalhau do presidente”, 
realizado no dia 18 de dezembro. São momentos 
de contentamento e alegria, do presidente com 
sua diretoria, sócios, amigos e convidados.

pouco depois do meio-dia, o Salão dos Con-
selheiros estava repleto. Sobre as mesas redon-
das de seis lugares, primorosa decoração e ser-
viço de buffet composto de salgadinhos e bebidas 
diversas, sendo o almoço – um farto e saboroso 
bacalhau – servido na praça d’Armas, em siste-
ma de self service.

Como acontece há três anos, o 
Coro do Clube Naval apresentou um 
espetáculo musical sob a regência da 
Capitão-de-mar-e-guerra Sylvia da 
Costa orazem, do qual também fez 
parte a orquestra  tocante, do instituto 
tocando em  você.

o presidente Almirante ricardo 
Antonio da veiga Cabral, ao final, 
agradeceu e ressaltou sua satisfação 
pelas conquistas realizadas em 2012, 
desejando a todos Feliz Natal e prós-
pero Ano Novo.

BAIlE DO mARINhEIRO 2012 • A 
Sede Social do Clube Naval abriu seus salões 
no dia 7 de dezembro, às 21h., para o iv 
baile do marinheiro, realizado anualmente 
em dezembro e que reúne oficiais, veteranos 
ou não, em clima alegre e fraterno, incenti-
vando o surgimento de novas amizades. A 
Casa dos homens do mar proporciona o 
ambiente ideal para a festividade, oferecendo 
conforto e serviço de primeira qualidade.

Compareceram o Comandante da marinha, 
Almirante-de-Esquadra 

jú l io  Soa r e s  d e 
moura Neto e vários 

outros oficiais generais, entre eles a Contra-Almirante dalva maria de Carvalho Alves, 
primeira mulher com essa patente, sendo recebidos pelo vice-Almirante ricardo 
Antonio da veiga Cabral, presidente do Clube Naval. 

pouco antes do baile, o Contra-Almirante Celso Avelino martino díaz – presiden-
te do Club de oficiales de la Armada paraguaya, entregou ao presidente veiga Cabral 
uma comenda alusiva à data, recebendo em troca um diploma de Sócio honorário 
do Clube Naval. gestos de boa vontade que reafirmam a cooperação entre as duas 
forças navais.

Ao som da excelente orquestra Sereneide e a plasticidade dos talentosos dançarinos da 
Companhia de dança jaime Arouxa, o baile do marinheiro foi um inesquecível evento ao 
qual compareceram aproximadamente 350 pessoas.
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MATéRIA DE CAPA

A 
tarde de 21 de dezembro foi re-
almente muito especial. Às 15 
horas, na cobertura da Sede Social 
e com a presença de vários sócios, 
o Presidente do Clube Naval, Vice-
Almirante Veiga Cabral, inaugurou 
o Espaço Pérgola. 

O acréscimo dessa área trouxe mais uma 
opção de lazer para os sócios e agregou valor 
patrimonial ao centenário prédio. A necessidade 
da realização de obras estruturais, por solicitação 
do IPHAN e do INEPAC, para adequar o telhado 
do Clube Naval aos padrões hoje existentes nos 
demais prédios do Corredor Cultural da Cidade do 
Rio de Janeiro, entre eles o Theatro Municipal e a 
Biblioteca Nacional, foi o principal motivo dessa 
obra que, depois de pronta, devolveu à fachada os 
aspectos da época de sua inauguração, em 1910. 
O prédio se mantém fiel à sua linha arquitetônica 
proposta no projeto inicial.

O Espaço Pérgola, na cobertura, passou a ser uma 
ótima área de conforto para os sócios desfrutarem. Inter-
namente, disponibilizará o uso de sauna seca e a vapor, 
hidromassagem, bar e ambiente para confraternizações, 
como mostram as fotos nesta página.

inaugurado
novo espaço de 
lazer no Clube
Naval ESPAçO 
PÉRgOlA

O elevador de maior capacidade, com embarque em qualquer 
dos andares inferiores, permitirá aos sócios exclusividade e rapidez 
de acesso a essa nova área de lazer ao seu dispor na Sede Social 
do Clube Naval. n

CONsTRUçãO NAVAL

Robson Augusto DAinez ConDé*
RenAto sAntiAgo QuintAl**

leonARDo PoRtugAl bARCellos***
luiz DA CostA lAuRenCel****

INDÚStRIA 
BRASIlEIRA DE 
CONStRUçÃO 
NAvAl um EStudo 

CompArAtivo dE 
    QUATRO CASOS

D
esde a década de 70, reconhecida como um período 
próspero para a indústria naval brasileira, não se via 
um ambiente tão propício para o desenvolvimento do 
setor. Naquela ocasião os estaleiros produziam na sua 
capacidade máxima e havia uma cadeia de fornecedores 
no país. Na década seguinte, que se caracterizou pela 
decadência do setor, com a extinção de várias empresas, 

os poucos fabricantes que sobraram tiveram que diminuir o tamanho 
de sua planta e buscar outros setores para atuar. Somente no final 
da década de 90, o setor da construção naval voltou a respirar, tendo 
importante papel como provedor de plataformas e embarcações para 
a expansão da área de petróleo e gás. Nos dias atuais, acrescentam-se 
a essa demanda, encomendas de navios mercantes.1 

Entre as demandas para os estaleiros nacionais podem ser 
elencados: 46 navios do Programa de Modernização e Expansão da 
Frota da Transpetro (Promef), 146 embarcações de apoio offshore, 
28 navios-sonda, entre 30 e 40 plataformas, 32 navios-patrulha 
para a Marinha, 5 porta-contêineres, 2 navios do tipo VLCC (Very 
Large Crude Carrier), além de outras encomendas de armadores 
internacionais, cabotagem e rebocadores portuários. Adicional-
mente, a indústria naval brasileira soube aproveitar a existência de 
um mercado ativo e beneficiou-se com a atuação nas atividades de 
reparo. Cingapura é um bom exemplo da importância dos reparos 

A indústria de construção naval brasileira há cerca 
de duas décadas vem sinalizando uma retomada  
no crescimento, apresentando expressivos 
aumentos de produção. Em todo o país, os estaleiros 
vêm aumentando seus investimentos, consolidando 
um cenário positivo no setor naval.  
Entretanto, alguns desafios ainda precisam de 
soluções rápidas. Exemplo disso é a necessidade  
de qualificação dos recursos humanos, para  
que sejam mantidos os níveis de crescimento  
da capacidade produtiva dos estaleiros. 
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Mundo (M) Brasil (B) B/M %**
Total 6.873 271 3,94

Petroleiros 1.197 55 4,59

ulCC / vlCC 158 0 0,00

Suezmax 131 14 10,69

Aframax 115 8 6,96

panamax 64 4 6,25

produtos 334 20 5,99

outros 395 9* 2,28

gaseiros 172 7 4,07

Químicos 478 0 0,00

graneleiros 2.914 2 0,07

Porta-contêineres 669 4 0,60

Offshore 753 47 6,24

Aht 33 0 0,00

AhtS 298 5 1,68

pSv 250 34 13,60

outros 172 0 0,00

FpSo 14 8 57,14

diversos 690 0 0,00

Tabela 1: Encomendas nos estaleiros mundiais (quantidade de navios) 

Fonte: Clarksons (2011) extraído da página do SiNAvAl 

brasil: inclui encomendas transpetro e petrobras / EbN.  
Não inclui sondas

* Nove navios bunker  
** b/m % - relação porcentual entre encomendas no brasil e no mundo

Ainda assim, apesar dessas dificuldades, as empresas brasileiras 
têm conseguido superá-las e já existem diversos casos de orga-
nizações que obtiveram sucesso ao ampliar o seu horizonte para 
além das fronteiras do país.

A busca pela internacionalização de empresas brasileiras se deu 
a partir de 1990. Para uma empresa se internacionalizar, esta deve 
identificar suas vantagens em relação à concorrência e verificar 
o custo-benefício do investimento, utilizando essas informações 
como subsídio para sua decisão.11

Existe pouca diferença entre o sistema de controle interno ado-
tado pelas corporações multinacionais ou pelas empresas nacionais, 
mas o sistema deve ser alterado sempre que se tratar de uma empresa 
cuja estratégia é mundial. Esse é o caso das empresas globalizadas 
que devem ser gerenciadas de forma bem diferente de empresas 
nacionais ou multinacionais, pois o seu sistema de controle gerencial 
deve ser estruturado para atender à estratégia mundial. Para uma 
empresa nacional, o sistema de controle gerencial deve consistir 
de: (a) custos-padrão que possam ser comparados com o custo 
real; (b) orçamentos mensais e relatórios de despesas, por setor de 
responsabilidade organizacional; (c) planejamento de longo prazo 
orientando a aplicação dos recursos; e (d) planejamento estratégico 
que compreenda todas as atividades de gerenciamento.12 

Em empresas multinacionais, a autoridade deve ser descen-
tralizada para as unidades de negócio de cada país e os sistemas 
de controle de gestão devem focar nos resultados financeiros.13 O 
sistema deve ser alterado para atender às exigências legais e geren-
ciais das operações em cada país, envolvendo: (a) relatórios fiscais e 
tributários exigidos por cada país; (b) orçamentos nacionais e planos 
plurianuais comparados aos resultados, cujos documentos devem ser 
enviados para as sedes regionais e internacionais da empresa onde 
são analisados e consolidados. As empresas globalizadas possuem 
exigências bem distintas das multinacionais. Naquelas organizações, 
a estratégia deve atravessar fronteiras, enquanto nas multinacionais 
as estratégias dos gerentes focalizam a situação local, os compe-
tidores locais e a economia local. Adicionalmente, as decisões do 
executivo da empresa globalizada envolvem todos os aspectos da 
cadeia de valor adicionados ao produto, 
desde a pesquisa e desenvolvimento, 
fabricação e distribuição do produto, em 
uma estratégia mundial integrada.14 

Em decorrência da globalização, 
pessoas de várias partes do mundo 
passaram a desejar um mesmo produto 
e esse comportamento do consumidor 
tem acarretado uma homogeneização 
da demanda mundial e a padronização 
dessa demanda está estratificada segun-
do o poder aquisitivo do consumidor, 
variando consideravelmente de país para 
país. A título de exemplo, um produto 
muito demandado pela classe média 
americana pode ser um produto de 
classe alta na Índia.

Uma empresa globalizada, como 
forma de obter uma maior vantagem es-
tratégica, pode selecionar a localização em 
que vai produzir um determinado produto 
e a abordagem gerencial que será utilizada 
em cada um de seus itens produzidos. Em 
virtude da homogeneização da demanda, 

a adoção de técnicas de padronização da produção mundial poderá 
permitir que a empresa, por meio da redução de custos, obtenha 
uma grande vantagem competitiva em relação aos seus concor-
rentes. Adicionalmente, as modernas técnicas de administração de 
estoque têm contribuído para melhoria das taxas de turnover que 
chegam a 100 vezes ao ano, valor muito superior ao de anos atrás. 
A produção automatizada, por sua vez, pode reduzir em dez vezes 
a necessidade de mão de obra e o custo dessa mão de obra pode 
ser significativamente inferior em uma fábrica na Coreia, quando 
comparado a países como EUA e Japão. Com essas “ferramentas” 
uma empresa pode alcançar excelentes resultados e potencializar sua 
vantagem competitiva. A produção automatizada e sua intensifica-
ção, por meio de pesquisas tecnológicas, possibilitam que a empresa 
globalizada produza um produto de alta qualidade combinado com 
grande redução de custos. Nesse contexto, duas estratégias podem 
ser implementadas para se conseguir uma vantagem competitiva: 
custo e diferencial do produto.15

A empresa que pretende ampliar suas operações pelo mundo 
deve identificar suas posições estratégicas de excelência (PEE), ou 
seja, as distintas capacidades da organização e de seus produtos, 
que tem um valor significante para o mercado. A tabela abaixo 
apresenta algumas PEE de grandes empresas globalizadas:

Cada uma das empresas concentrou seus recursos em suas 
PEE para atingir uma posição competitiva no mercado. Para uma 
empresa se internacionalizar, deve antes identificar suas vanta-
gens em relação à concorrência e verificar o custo-benefício do 
investimento, utilizando essas informações como subsídio para sua 
decisão.17 Para atingir esse estágio, a organização precisa definir 
sua missão, onde pretende chegar, o escopo do produto ou serviço 
e o território onde vai operar. Tal missão norteará as ações do exe-
cutivo responsável pela implementação da estratégia da empresa, 
fundamental para o desempenho da organização. A compensação 
de um gerente pode consistir de um salário básico, independente 
de incentivos; uma participação nos lucros baseada nos resultados 
apresentados nas avaliações gerenciais; e um prêmio pela atuação 
baseado no atingimento de algumas metas importantes.18 

navais e da construção offshore para o desenvolvimento do setor. A 
indústria naval daquele país é uma das mais lucrativas do mundo, 
indicando um bom exemplo a ser replicado.2 

Adicionalmente, observa-se que as práticas adotadas pelos 
grupos econômicos compradores de navios petroleiros é de evitar 
a concentração de compras em grandes empresas exportadoras, 
preferindo efetuar suas aquisições de forma fragmentada em 
diversos países, oferecendo um cenário ideal para produtores de 
todo o mundo, inclusive brasileiros.

Nesse ambiente de boas perspectivas, há uma política de es-
truturação que promove a industrialização e gera oportunidade 
para investidores internacionais, estimulando investimentos no 
desenvolvimento de tecnologia e inovação no Brasil.

Informações extraídas da página do Sindicato Nacional da 
Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore (Sinaval), 
conforme tabela 1, indicam que as encomendas nos estaleiros 
brasileiros são da ordem de 271 navios, cerca de 4% da carteira 
mundial, sem considerar aprovações do Fundo da Marinha Mer-
cante, que irão somar mais 223 navios, em breve.  

Também é notável o acréscimo do número de postos de trabalho 
nos estaleiros, que, do início da década passada até 2011, cresceu de 
dois mil trabalhadores para mais de 56 mil. Estimativa projetada pelo 
Sinaval prevê a geração de 15 mil empregos diretos até 2014. 

Tendo em vista a relevância do setor para a economia nacional, 
bem como sua importância estratégica para o desenvolvimento 
do país em um momento de franca expansão, desenvolveu-se este 
artigo com o objetivo de investigar o nível de internacionalização 
das empresas do setor naval, bem como os respectivos impactos 
nos sistemas de controle de gestão dessas empresas. Com vistas a 
manter o sigilo requerido pelas empresas, os nomes das empresas 
investigadas não são divulgados. 

ANálISE DO PROBlEmA
A globalização da economia tem possibilitado que bens e ser-

viços sejam negociados transnacionalmente. Nesse contexto, as 
empresas enfrentam forte concorrência e devem, ao estabelecer 
suas metas, considerar aspectos inerentes a uma estratégia de 
dimensão internacional.3

Nos dias atuais, a sistemática das empresas que atuam no setor 
naval está formatada de modo que os pedidos sejam direcionados 
a fornecedores e fabricantes estrangeiros. Além disso, na visão dos 
compradores, as empresas brasileiras ainda não atingiram nível 
de competitividade e de padrões de qualidade internacionais e, 
por isso, as exigências para se comprar localmente são maiores.4 

Adicionalmente, uma crise econômica pode afetar diversos setores 
da economia nacional e pode resultar em estagnação ou até mes-
mo retração, além de uma acirrada concorrência entre empresas 
nacionais e estrangeiras. Assim, muitos empresários brasileiros 
estão encontrando na internacionalização a oportunidade de 
diluir os riscos de seus negócios, ou seja, um meio de precaução 
que ajuda a manter suas empresas rentáveis, proporcionando um 
incremento em seus lucros.5  

As empresas podem se estabelecer como nacionais, multi-
nacionais ou globais e podem migrar de um modelo para outro. 
Acompanhando essa possível mudança, o sistema de controle 
gerencial deve ser modificado para retratar uma nova estratégia da 
unidade de negócio. Se os controles anteriores forem mantidos, a 
empresa pode fracassar na sua tentativa de se tornar globalizada. 
Considera-se globalizada aquela organização que detém alguma 
vantagem sobre os demais concorrentes em decorrência de uma 

estratégia única e centralizada presente em todas as unidades, 
em todos os países em que atua. Por seu turno, as multinacionais 
adotam estruturas organizacionais e estratégias específicas para 
cada um dos países, adotando modelo descentralizado.6

Nas empresas internacionalizadas, as condições de incerteza 
enfrentadas pelos gestores proporcionam um grande desafio 
para os mecanismos de controle gerencial. Nessas situações, a 
habilidade gerencial de reagir às frequentes mudanças impostas 
pelas condições de mercado faz-se cada vez mais necessária.7 No 
processo de internacionalização, a exportação é considerada por 
muitos autores como o primeiro passo de empresa na busca por 
mercados externos. Vencida essa etapa, a organização começará a 
se familiarizar com a cultura de outros países, suas preferências 
e necessidades, podendo adquirir dessa forma um conhecimento 
diferencial sobre como satisfazer aqueles clientes.8

O idioma, as características do mercado, o sistema político e a 
distância são algumas das principais dificuldades encontradas na 
negociação entre dois países.9 As diferenças culturais existentes 
entre os países podem afetar significativamente o sistema de 
controle gerencial da organização e ter um grande efeito sobre a 
forma como é usado. Os preços de transferência e a taxa de câmbio 
são dois aspectos problemáticos nas operações com o exterior.10 
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gráfico 2: ferramentas de controle utilizadas
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Tabela 2: pEE de algumas empresas globais  
Fonte: dyment (1987), p. 23 e oSx

Empresas globalizadas      PEE

gillette inovação e qualidade

ibm poder financeiro e atendimento ao consumidor

Kodak pesquisa/desenvolvimento e padrão de qualidade

l. m. Ericsson tecnologia de comando do telefone eletrônico

Caterpillar Serviço e distribuição mundiais

mcdonald’s padrão de qualidade  mundial

oSx
Excelência no fornecimento de unidades marítimas  
e serviços operacionais relacionados.

Essa ausência de impactos justifica-se pelo fato de que apenas 
menos de 10% da Receita Operacional Bruta (ROB) da empresa 
A é oriunda das atividades de exportação. Conforme previsto pela 
literatura revisada, empresas que se encontram na primeira etapa 
de internacionalização, ou seja, apenas exportam por intermédio de 
representantes independentes, tendem a não promover mudanças 
em seus sistemas de controle gerencial.

Aspecto curioso diz respeito ao porte da empresa A em relação 
às demais respondentes. Ao contrário do que se esperava, a empresa 
A é a única que se enquadra no conceito de pequena empresa, 
consoante a classificação do BNDES.22

Nesse ponto, observou-se que três empresas são de grande porte e 
uma de pequeno porte. No tocante à natureza do capital social dessas 
empresas constatou-se que duas são de capital aberto e as demais 
de capital fechado, conforme indicado na tabela 3. 

Ao avaliar as ferramentas de controle utilizadas pelas empresas, 
constatou-se que o lucro antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização (EBITDA) é a única ferramenta que é utilizada por 
todas as quatro empresas, denotando a importância desse indi-
cador de controle. Esse resultado corrobora os achados de outra 
pesquisa,23 que aponta o EBITDA, junto com EVA e o BSC, como 
indicadores sofisticados e de muita importância para o controle 
gerencial das organizações. O gráfico 2 apresenta a frequência com 
que cada uma das ferramentas de controle gerencial é utilizada 
pelas empresas respondentes.  

Como o questionário permite a seleção de todas as ferramentas 
utilizadas pelas empresas, verifica-se que as opções variaram bas-
tante, o que pode ser explicado pelas diferentes características das 

Empresa Receita operacional bruta Natureza do
 anual (ROB em R$ milhões) capital social 

A 2,4 < rob < 16 Fechado
b rob > 300 Fechado
C rob > 300 Aberto
d rob > 300 Aberto

Tabela 3: porte das empresas

empresas e pelo perfil dos respondentes. O resultado demonstra 
também que não há um indicador ou ferramenta que possa ser 
considerado melhor que os demais.

Questionadas se utilizam alguma forma de bonificação para os 
funcionários com base no cumprimento de metas estabelecidas, 
apenas a empresa A declarou que não utiliza esse método de remu-
neração. As demais empresas confirmaram a utilização de bônus 
para remunerar o bom desempenho de seus funcionários, sendo que 
duas delas bonificam apenas funcionários das linhas operacionais, 
enquanto uma o faz apenas para os níveis funcionais de direção ou 
gerência. O quadro 1 esquematiza as respostas das empresas de 
acordo com os sistemas de bonificação adotados. 

Outro aspecto abordado foi a organização das indústrias em cen-
tros de responsabilidade financeira. As empresas foram questionadas 
sobre a utilização dos seguintes tipos de centro de responsabilidade: 
centros de custo ou despesa, centros de lucro, centros de investi-
mento e centros de receita. Todas as empresas afirmaram que estão 

 O objetivo dos controles gerenciais em uma empresa globali-
zada é comprovar que as estratégias mundiais da organização estão 
sendo implementadas com sucesso. Por isso, a principal função dos 
relatórios gerenciais é revelar se os objetivos críticos atribuídos 
a cada unidade foram atingidos. Caso os relatórios mostrem que 
algum objetivo não foi alcançado, deve-se atuar na correção desse 
desvio e quando um objetivo não é atingido por uma situação alheia 
ao controle da administração, a própria estratégia global deve ser 
revista e corrigida.19

Uma vez explorados os impactos do processo de internacionali-
zação nos sistemas de controle de gestão de uma empresa do setor 
de construção naval de forma comparativa com outras três empre-
sas que compõem o setor, diz-se que a estratégia de investigação 
utilizada foi o estudo de caso múltiplo. Foi analisado um fenômeno 
contemporâneo, no contexto da vida real, sendo que os limites entre 
o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.20

Não exporta Exporta por meio de
representantes

subsidiária de
vendas no exterior

Unidade de
produção no exterior

gráfico 1: nível de internacionalização das empresas

n Empresa A

n Empresa B

n Empresa C

n Empresa D

De acordo com os dados disponíveis na página eletrônica do 
Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval 
e Offshore (Sinaval),21 o total de 45 empresas exploram a ativi-
dade no Brasil. Com o fim de proporcionar maior compreensão 
sobre as características das empresas desse setor foi elaborado 
um questionário fechado com 14 perguntas. O questionário foi 
enviado para todas as 45 empresas, delimitando-se um prazo de 
12 dias para que os questionários fossem respondidos. Findo o 
prazo, apenas quatro empresas responderam positivamente, ou 
seja, nos moldes esperados. Outras 23 empresas negaram-se a 
responder às perguntas sob a alegação de que não forneceriam 
dados considerados estratégicos. Acrescentaram que a informação 
cuja divulgação é autorizada pela política de cada empresa está 
disponível nos respectivos endereços eletrônicos.

A preocupação com a preservação de informações estratégi-
cas também foi observada nas empresas respondentes, uma vez 
que todas solicitaram sigilo quanto a informações que pudessem 
identificá-las, motivo pelo qual se adota doravante as letras “A”, 
“B”, “C” e “D” para distinguir umas das outras. 

Por fim, destaca-se no gráfico 1 que, dentre as respondentes, 
apenas a empres a “A” mantém negócios com o exterior. Apesar 
disso, as demais não foram excluídas do estudo, pois se entende 
que a análise conjunta das informações fornecidas pelas respon-
dentes permite importantes conclusões.

CONSIDERAçõES FINAIS
Quanto ao aspecto-chave deste artigo, os impactos promovi-

dos nos sistemas de controle de gestão em virtude do processo 
de internacionalização, observou-se que a empresa A, única que 
pratica negócios com exterior, reporta que não houve nenhum 
impacto em seus sistemas decorrentes do início de suas ativi-
dades de exportação.
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10%), bem como pelo fato de que os negócios com o exterior pra-
ticados pela empresa A limitam-se à exportação por intermédio de 
representantes independentes, não havendo qualquer característica 
de empresa multinacional ou globalizada. O resultado reportado 
alinha-se ao que era esperado de acordo com a literatura revisada.

Adicionalmente, os resultados apresentam características rele-
vantes das empresas pesquisadas, tais como: porte, estrutura dos 
planos de bônus praticados, estratégia competitiva adotada, bem 
como ferramentas de controle utilizadas. Neste último aspecto, 
merece especial menção o uso da ferramenta denominada lucro 
antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) que 
foi unanimidade entre as empresas pesquisadas.

A contribuição deste artigo é, principalmente, a análise do perfil 
das empresas que compõem o setor quanto aos aspectos de controle 
de gestão, por meio do relato das especificidades encontradas. 
Pretende-se, assim, estender contribuições a investidores, gestores 
e outros pesquisadores no sentido de uma melhor compreensão 

dos efeitos gerados pelo início do processo de internacionalização 
de uma das empresas do setor vis-à-vis com as práticas de controle 
de outras três empresas do mesmo ramo. n

*Capitão-Tenente (IM-RNR) e mestrando em Ciências Contá-
beis pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). E-mail: 
robsonconde.mcc.uerj@hotmail.com.

** Capitão-Tenente (IM), lotado na Diretoria de Finanças da 
Marinha (DFM), e mestrando em Ciências Contábeis pela Uerj. 
E-mail: rsantiago79@hotmail.com.

*** Analista do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG) e mestrando em Ciências Contábeis pela Uerj. 
E-mail: lpbarcellos@gmail.com.

**** Diretor da Faculdade de Administração e Finanças 
(FAF) da Uerj e professor do Programa de Mestrado em Ciências 
Contábeis da mesma universidade. E-mail: getlcl@vm.uff.br.

Referências bibliográficas
1. PINTO et al. Implantação e consolidação de laboratório de gestão 

 de operações e da cadeia de suprimentos da indústria. CEGN. Disponível em: 
<www.gestaonaval.org.br/arquivos/documentos>. 2008.

2. Ibid. 
3. GOMES, J. S, OLIVEIRA, R. R. Inserção do tema  

internacionalização de empresas em artigos produzidos no programa de  
mestrado em Ciências Contábeis da Uerj. In: VII CONGRESSO NACIONAL 
DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO. 2011.

4. PINTO et al. Implantação e consolidação de laboratório de gestão de 
operações e da cadeia de suprimentos da indústria. CEGN. Disponível em: 
<www.gestaonaval.org.br/arquivos/documentos>. 2008.

5. FERNANDES, A. F. Neto. A importância da globalização  
para as empresas brasileiras. Thesis, São Paulo, v. 3, n. 5, p. 1-20,  
1. semestre, 2006. 

6. DYMENT, John J. Strategies and management controls for global 
corporations. The Journal of Business Strategy, v. 7, n. 4,  
p. 20-6, Spring 1987. 

7. OTLEY, David. Management control in contemporary  
organizations: towards a wider framework. Management Accounting 
Research, n. 5, p. 289-299, 1994.

8. URBASCH, Gerhard. A globalização brasileira:  
a conquista dos mercados mundiais por empresas nacionais.  
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

9. ROCHA, Angela da. O constructo da distância psicológica:  
componentes, mediadores e assimetria. In: HEMAIS, Carlos A. (Org.).  
O desafio dos mercados externos: teoria e prática na  
internacionalização da firma. v. 1. Rio de Janeiro: Mauad, 2004.

10. ANTHONY, R. N.; GOVINDARAJAN, V. Sistemas de controle 
gerencial. São Paulo: Atlas, 2002.

11. ROCHA, Angela da; SILVA, Jorge Ferreira da; CARNEIRO, Jorge. 
Expansão internacional das empresas brasileiras: expansão e síntese. In: 
FLEURY, Afonso; FLEURY, Maria Tereza Leme (Orgs.). Internacionalização  
e os países emergentes. São Paulo: Atlas, 2007.

12. DYMENT, John J. Strategies and management controls for global 

corporations. The Journal of Business Strategy, v. 7, n. 4, p. 20-6,  
Spring 1987. 

13. MERCHANT, K. Modern management control systems: text & cases. 
Upper Saddle River: Prentice-Hall, 1998.

14. DYMENT, John J. Strategies and management controls for  
global corporations. The Journal of Business Strategy, v. 7, n. 4, p. 20-6,  
Spring 1987. 

15. Ibid. 
16. A OSX atua nos setores de construção naval, fretamento e operação 

de unidades de E&P por meio de suas controladas OSX Construção Naval 
S.A., OSX Leasing Group B.V. e OSX Serviços Ltda. Disponível em:  
<http://ri.osx.com.br/show.aspx?idCanal=klM0UaeUxrzxFoHsu3jV/A==>. 
Acesso em: 10 set. 2011.

17. ROCHA, Angela da; SILVA, Jorge Ferreira da; CARNEIRO, Jorge. 
Expansão internacional das empresas brasileiras: expansão e síntese.  
In: FLEURY, Afonso; FLEURY, Maria Tereza Leme (Orgs.).  
Internacionalização e os países emergentes. São Paulo: Atlas, 2007.

18. DYMENT, John J. Strategies and management controls for  
global corporations. The Journal of Business Strategy, v. 7, n. 4, p. 20-6, 
Spring 1987. 

19. Ibid. 
20. YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 2. ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2000.
21. Informações disponíveis em: <http://www.sinaval.org.br>.  

Acesso em: 10 set. 2011.
22. Classificação do BNDES: (i) grande empresa: ROB anual >  

R$ 300 milhões; e (ii) pequena empresa: R$ 2,4 milhões  > ROB anual >  
R$ 16 milhões.

23. CASTRO et al. Principais indicadores e ferramentas utilizados  
pelos gestores: uma análise estatística da percepção dos alunos de MBA da 
Fundação Getulio Vargas. Revista de Gestão USP, São Paulo, v. 14, n. 3,  
p. 49-69, jul./set. 2007.

24. DYMENT, John J. Strategies and management controls for  
global corporations. The Journal of Business Strategy, v. 7, n. 4, p. 20-6,  
Spring 1987.

divididas em centros de 
responsabilidade finan-
ceira e que as principais 
unidades das organiza-
ções estão divididas em 
centros de custos ou 
despesas. 

A sobrevivência de 
uma empresa está di-
retamente relacionada 
com a capacidade dessa 
organização de identifi-
car as características de seus produtos que a distingue dos demais 
concorrentes. Quanto a esse aspecto, da análise do gráfico 3, perce-
be-se que as empresas A e B atribuem o mesmo peso às estratégias 
redução de custos e diferenciação do produto. Já as empresas C e 
D, apesar de não dispensarem a qualidade do produto, atribuem 
maior importância à estratégia de redução de custos.

As duas principais estratégias que uma empresa pode adotar 
para conseguir uma vantagem competitiva são: custo e diferen-
cial do produto. Para ilustrar o trade-off abordado, tem-se que a 
Chevrolet, por vários anos, adotou a estratégia de disponibilizar 
aos americanos um veículo confiável a um baixo custo. Por outro 
lado, a Rolls-Royce preferiu praticar uma estratégia com foco no 
diferencial do produto, oferecendo um veículo de alta qualidade, 
sem preocupar-se com o custo. A Toyota, na década de 70, lançou 
um veículo que combinava as duas estratégias, ficando mais barato 
que o carro da Chevrolet e com uma boa qualidade e, assim, con-
quistou boa fatia do mercado.24 As indústrias, objeto deste artigo, 
foram questionadas sobre a estratégia que adotam. 

A internacionalização de empresas e os consequentes impactos 
em seus sistemas de controle de gestão despontam como uma nova 

perspectiva nos estudos organizacionais, pois tais processos deman-
dam cuidados especiais, que, conforme discutido ao longo deste 
artigo, podem ser decisivos para a sobrevivência das organizações 
que se propõem a atravessar as fronteiras de seu país de origem.

Este artigo investigou os efeitos da internacionalização nos 
sistemas de controle de gestão de uma empresa do setor de cons-
trução naval de forma comparativa com outras três empresas que 
não possuem negócios com o exterior. O objetivo original do artigo 
consistia em abarcar um número de empresas suficiente para 
sistematizar os resultados obtidos, contudo, apenas quatro, das 
45 empresas que compõem o setor, atenderam ao chamado desta 
pesquisa, respondendo o questionário formulado. Tal dificuldade 
em se obter dados pode sinalizar fatores como a forte concorrência 
que permeia o setor, bem como o perfil conservador e pouco voltado 
para a pesquisa acadêmica dos gestores envolvidos.

Os resultados desta pesquisa demonstram que não foram pro-
movidas mudanças nos sistemas de controle de gestão da empresa A, 
única respondente que pratica negócios com o exterior. Tal fato pode 
ser justificado pela reduzida participação das receitas de exportação 
no total da Receita Operacional Bruta (ROB) da empresa (menos de 

Empresa  Bonificação por Nível funcional bonificado
 metas cumpridas 

 sIM NãO Direção gerência Operacional

A  x
b x    x
C x  x x
d x    x

Quadro 1: sistema de bonificação pelo cumprimento de metas

Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D

gráfico 3: estratégia comparativa das empresass

n diferenciação do produto

n redução dos custos
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ADMINIsTRAçãO

A 
execução dos contratos públicos regrados pela Lei 
no 8.666/1.993, mormente aqueles cujo objeto diz 
respeito a uma obra de engenharia, é pautada pelos 
cronogramas físico e financeiro. O físico estabelece 
prazo certo para a conclusão de cada etapa parcial ou 
intermediária da obra, até seu completo exaurimento. 
Já o financeiro indica o percentual do preço do contra-

to atrelado à conclusão de cada etapa parcial da obra, de modo que 
a remuneração seja sempre proporcional à obrigação, até chegar 
a 100% do preço na entrega da obra/final do acordo. 

     susPensÃo  teMPoRÁRIa da 
eXeCuÇÃo 
     DOs      CONtRAtOS  
ADmINIStRAtIvOS

leonARDo FigueRoA DA VeigA CAbRAl* Incomum é obra de engenharia que não atrasa. Nas públicas, 
um dos fatores reside em se ter que prever a cinemática de ativi-
dades muito antes do seu início, que só ocorre após a assinatura 
do contrato, resultante da realização da licitação (quando não 
for o caso de seu afastamento, por dispensa ou inexigibilidade), 
respeitados os prazos de publicação do edital e o tempo necessário 
para sua elaboração. 

No curso da realização da obra, se a empresa contratada 
atrasar uma parcela da obra, deixa de perceber o correspondente 
pagamento, além de ter que se justificar perante à administração 
pública contratante, em processo administrativo específico, que 
visa apurar o inadimplemento, culminando na absolvição ou san-
cionamento da empresa. 

tecnicamente possível, de modo a repercutir o menos possível na 
data do fim da obra e do acerto entre partes. 

O novo cronograma ajustado só vigorará com a alteração do 
contrato original, por meio de um termo aditivo firmado pelos 
contratantes, antes da data do término da vigência inicial, sob 
pena de nulidade daquela pretendida alteração, extinção do acordo 
sem a conclusão de seu objeto (o que fere o interesse público) e 
possibilidade de responsabilização do agente público. 

Uma observação pertinente é que o termo aditivo só pode 
ser celebrado quando devidamente justificado, 
instruído com documentação comprobatória das 
alegações e mediante prévia aprovação jurídica 
da sua minuta, por órgão competente. 

Com a proximidade do termo final do con-
trato original e antes de vigorar o termo aditivo 
é possível: 

– se ter uma demora na remessa de docu-
mentos da contratada, que, sendo estrangeira, 
deverá traduzi-los para o vernáculo e notarizá-
los na representação diplomática brasileira do 
país de sua sede, conforme manda a legislação; 

– no curso da instalação de equipamento não 
vital ao funcionamento e a segurança de um na-
vio, advir a ordem para suspender urgentemente 
para comissão que durará além da data assinala-
da no contrato para a conclusão da obra; 

– órgão público incumbido regimentalmente 
de aprovar juridicamente as minutas de termo 
aditivo consumindo tempo além da quinzena 
legal para a análise, restituindo o expediente 
com o contrato original vencido; 

– o mau tempo não possibilitar a realização 
das provas de mar, previstas para ocorrer mo-
mentos antes do fim do contrato, com a entrega 
do navio à Marinha e pagamento da última 
parcela do preço do acordo. 

São várias as hipóteses e todas cingem-se 
à imprevisibilidade ou à ação de outrem, com 
a necessidade de se cumprir requisitos, prazos 
legais e ritos próprios da formalidade adminis-
trativa, sem deixar expirar o acordo vigente, o 
que é impossível sem o artifício de paralisar, 

legalmente, a contagem dos 
prazos previstos. 

Tal mecanismo consiste na 
suspensão temporária da execu-
ção contratual, por meio da prá-
tica de ato administrativo ema-
nado da autoridade contratante, 
que acarreta no congelamento, 
por tempo certo, da execução do 
contrato público, consequente-
mente à interrupção da conta-
gem dos prazos nele descritos, 
ao fim da qual aquela contagem 
de prazo recomeça exatamente 
do ponto onde parou. 

O hiato criado na execução 
da obra não significa impossibi-
lidade do contratante praticar 

Mas, independente do resultado da verificação da culpa pelo 
atraso havido, o cronograma físico do pacto da obra: torna-se, com 
isso, uma peça de ficção porque passou a retratar prazos que, por 
vezes, não mais são exequíveis do ponto de vista técnico, consi-
derando que a execução de etapas intermediárias de uma obra de 
engenharia depende da conclusão de outras anteriores, tal como 
um “efeito dominó”. O ajuste dos prazos torna-se crucial para o 
futuro da obra, podendo se prorrogar linearmente em todos os pra-
zos vindouros ou se dilatar e contrair os prazos de etapas, quando 
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outros atos burocráticos necessários, entre os quais: tramitação de 
minuta de termo aditivo para sua aprovação jurídica e subdelegação 
de competência para sua assinatura, realização de reuniões, elabo-
ração de estudos técnicos, consulta de preços no mercado, consulta 
a órgão extra Marinha, trâmite de compromisso futuro etc. 

Não merece guarida a suposição de falta de previsão legal 
porque, embora o legislador não tenha divagado sobre o instru-
mento ao dispor da execução dos contratos (art. 66 e seguintes da 
lei citada), fez breve alusão no rol de motivos para se rescindir o 
contrato administrativo (art. 78, inciso XIV). Não seria razoável 
cogitar que o legislador propositalmente inseriu regramento 
inexequível ou inaplicável na lei. 

A suspensão temporária do curso normal da obra deve ser, neces-
sariamente, motivada (observando-se o art. 50 da Lei no 9.784/1.999), 
indicando-se o elemento relevante que repercutiu na obra ou na 
confecção do termo aditivo, sendo: a) algo que não era passível de 
ser controlado pela instituição contratante e/ou b) superveniência 
de circunstância momentânea que se sobrepôs à prioridade de se 
prosseguir com a obra. Jamais deve o motivo residir na mera vontade 
ou conveniência da pessoa do administrador. 

Assinado1 o correspondente termo, deve a Organização Militar 
dar conhecimento imediato à sociedade contratada (fax, telegrama 
etc.), para cumprimento imediato, seguido da publicação de seu 
aviso na edição seguinte da Imprensa Oficial. A publicação no Di-
ário Oficial deve ter o efeito de, tão somente, atender ao princípio 
da publicidade do ato e não ser considerada como condição para 
início do prazo da interrupção da contagem do tempo do contrato, 
porque aguardar a próxima edição custará, desnecessariamente, 
valiosos dias de execução contratual. 

A toda evidência, só é admissível realizar pagamentos à con-
tratada no curso da suspensão, quando se tratar de etapa conclu-
ída antes da data em que ocorreu a ordem de interrupção pela 

Administração Naval, ainda dentro do prazo entre a certificação 
da fatura e emissão da nota de empenho, normalmente indicado 
no corpo dos contratos firmados no âmbito da Marinha. Porém, se 
a contratada ignorar a ordem de parada e continuar trabalhando, 
quando não for o caso da execução ocorrer nas dependências de 
uma Organização Militar, não há como obrigá-la ao cumprimen-
to, tampouco se pode remunerá-la, caso venha a concluir uma 
etapa parcial da obra durante a suspensão temporária. Teria que 
se aguardar o fim do prazo de paralisação do ajuste para efetuar a 
emissão da nota de empenho. 

Interferir na contagem de prazos do cronograma físico rege-
dor da execução do objeto do contrato traz, como consequência, 
a obrigatoriedade de reembolsar a empresa contratada, de forma 
a compensá-la pelos dispêndios extraordinários havidos em razão 
do ato emanado da autoridade pública, que poderá manter-se mo-
bilizada ou não, durante o interregno da suspensão temporária da 
obra, mas, em qualquer caso, a empresa terá despesas. Para tanto, 
deve a empresa formular seu pleito de reembolso pela Marinha, 
por carta, contendo o cálculo do valor e documentos que atestem 
os fatos suscitados, permitindo o rigoroso escrutínio pela con-
tratante, para se apurar a correção do montante indenizatório. A 
indenização em questão tem a natureza jurídica de reequilíbrio 
econômico-financeiro, não estando adstrita ao limite de 25% do 
preço inicial do acordo, que a Lei de Contratos estabelece para os 
casos de alteração de contratos. 

Outra repercussão é o surgimento do direito da firma contra-
tada pleitear perante a administração pública a rescisão daquele 
contrato, se a suspensão perdurar por mais de 120 dias, corridos ou 
intercaladamente. Contudo, se a empresa for reembolsada por toda 
despesa tida no decurso da hibernação do contrato, a possibilidade 
desse tipo de requerimento torna-se remota. 

O termo de suspensão temporária da execução do contrato 
administrativo pode ser revogado pela própria 
autoridade competente para a prática daquele ato 
administrativo, a qualquer tempo no curso da sua 
duração, desde que lastreado em fato superveniente. 
Basta uma decisão revogando o termo, comunicação 
imediata à contratada e a publicação do aviso na 
imprensa nacional. 

Em que pese a prática do ato administrativo 
de suspensão temporária da execução do contrato 
administrativo vir associada, por vezes, a um custo, 
a utilização desse instrumento, observando-se as pe-
culiaridade relatadas, manterá a contratação pública 
outrora ameaçada de extinção sem a conclusão de 
seu objeto, dentro da legalidade, pois o interesse pú-
blico vinculado ao contrato administrativo atinente 
a uma obra de engenharia não é sua execução no 
prazo estimado no planejamento inicial, mas sim os 
frutos, as possibilidades, os benefícios para a socie-
dade com a conclusão daquela empreitada. n

*Primeiro- Tenente (RM2-T) 
Assessor Jurídico da Diretoria  

de Engenharia Naval

Nota:
1 Assinatura poderá ocorrer em dia não útil, con-

siderando que os contratos administrativos listam os 
prazos de vigência e execução em dias corridos.

Em virtude das crises econômicas internacionais e de  
seus reflexos na economia brasileira temos assistido, ao longo  

dos últimos quatro anos (2008-2012), a adoção de diversas medidas governamentais incentivando,  
ora a expansão ora a retração do crédito, com o propósito de manter equilibrada a nossa política  
econômica. Esse foi o motivo de termos escolhido o tema de nosso artigo e de termos limitado  
nossa análise ao período de 2008 a 2012, certamente um campo fértil de estudo.

crédito e a disponibilidade e variedade de produtos fizeram com que 
as décadas de 1950 e 1960 fossem prósperas para os EUA. Movido 
pela força da propaganda o povo foi induzido ao consumo, quase 
ao consumismo; assim, automóveis, televisões e eletrodomésticos 
passaram a se tornar bens de consumo essencial, especialmente 
para a classe média branca americana. Por esse motivo, durante 
muitos anos o consumo passou a ser uma característica peculiar 
dos países de regime capitalista.  

DESENvOlvImENtO    
A crise de 2008 (EUA)

Como é de conhecimento 
geral e, por isso, não vamos 
nos alongar a respeito, a 
crise teve seu inicio no setor 
imobiliário. O crédito fácil 
e em excesso estimulou o 
financiamento imobiliário. 

ECONOMIA

t
endo em vista o alto nível de endividamento de nossa 
população, entendemos como oportuno eleger o “agente 
deficitário – pessoa física” como público-alvo de nosso 
trabalho. Assim, além de dissertarmos sobre o crédito e 
sua repercussão na economia sob a ótica do governo e 
das Instituições bancárias, vamos fazê-lo analisando os 
cuidados que deve ter o tomador de crédito, por vezes 

carente de noções básicas de educação financeira, assunto tão 
importante e ainda pouco disseminado no Brasil.         

Apenas para fundamentar o entendimento de que, em uma eco-
nomia globalizada, as lições do passado se transformam em 
soluções do futuro, vamos iniciar relembrando o período 
pós Segunda Guerra Mundial, especificamente, o 
enfraquecimento da economia mundial e as 
medidas adotadas pelos EUA para fortalecer 
sua economia interna. 

O pós-guerra
A economia mundial sofreu mui-

to com a Segunda Guerra, a despeito 
de os países dela participantes terem 
sido afetados de forma diferente. 
Enquanto os EUA emergiram do con-
flito mais ricos do que qualquer outro 
país, a economia europeia estava arra-
sada. A forte retração ocorrida no co-
mércio internacional causou a redução, 
inclusive para os EUA, da oferta de artigos 
industrializados, muitos deles importados. 
Para contrabalançar essa retração e substi-
tuir, ainda que em parte, essas importações, 
os EUA incrementaram o desenvolvimento das 
indústrias locais e adotaram medidas para fortalecer 
o consumo interno, pois era entendimento que um 
consumo interno forte levaria o país a ficar com 
sua economia saudável. A estratégia americana, 
dita capitalista, foi bem-sucedida. As facilidades de 

luiz PAulo guimARães*

EXPANSÃO DO 
CRÉDItO E AS oSCilAçõES dA  

polítiCA ECoNômiCA 
brASilEirA
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Aproveitando o momento, as instituições financeiras passaram a atender, também, o 
segmento “subprime”, clientes de baixa renda, com maior risco de inadim-
plência, o que era compensado por taxas de retorno mais altas em favor 
das financeiras. Esses títulos “subprime”, por sua vez, eram renego-
ciados com outras instituições – fundos ou bancos – permitindo que 
novos empréstimos fossem realizados. Negócios como esse sucumbem 
quando o tomador deixa de honrar os pagamentos. Foi o que ocorreu, 
motivado principalmente pela elevação dos juros. Embora o Federal Reserve 
System (Fed) viesse paulatinamente aumentando a taxa de juros para controlar a 
inflação, o início da bolha foi em 2006/2007. Sintetizamos a seguir as consequências 
dos juros altos para os padrões americanos: a inadimplência aumentou; o crédito 
encareceu, afastando novos compradores e tomadores; os imóveis desvalorizaram, 
pois a oferta passou a superar a demanda; a economia como um todo desaqueceu; o 
desemprego aumentou. A crise teve seu pior momento em setembro de 2008, com 
prejuízos enormes para as instituições financeiras, descrédito do sistema financeiro, 
necessidade de auxílio do governo americano e de outros países, desaquecimento da 
economia e sérios reflexos na economia mundial.¹ 

A economia brasileira (2008)
O Brasil sentiu os reflexos da crise de 2008, pois viu reduzido o volume de ex-

portação de seus principais produtos: minério de ferro, petróleo, matérias-primas e 
produtos agrícolas. Para suprir o desaquecimento do comércio internacional, nosso 
governo adotou estratégia semelhante à utilizada pelos EUA no pós-guerra, ou seja, 
incentivar o consumo interno, com a finalidade de possibilitar que as indústrias e os 
produtores agrícolas tivessem como colocar, no mercado interno, parte da produção 
que seria exportada.

Dentre as medidas utilizadas pelo governo para incentivar o consumo interno, 
destacamos: o incremento do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), 
que reduziu o número de desempregados, permitindo a inclusão de milhões de 
brasileiros no mercado de trabalho; a expansão do crédito, tanto para as pessoas 
físicas como para as pessoas jurídicas, com ênfase para os setores automotivo, 
agrícola, de móveis e eletrodomésticos; a política de aumento real, adotada para 
o reajuste do salário mínimo. Assim, fruto de uma estabilidade econômica que já 
vinha sendo mantida e em razão das medidas adotadas, o Brasil passou pela crise 
com muito menos dificuldade do que outros países, de economia mais forte. Sem 
isso, estaríamos com um desaquecimento muito sensível na produção nacional 
e, consequentemente, com forte desemprego.

A expansão do crédito (2008)
Em março de 2008, na abertura do Fórum Brasil-México, o presidente Lula disse 

que o Brasil resolveu ser um país capitalista moderno, e que “não há como ser um 
país capitalista sem que se tenha crédito”.² As ações governamentais resultaram 
efetivamente em aumento considerável na oferta de crédito, na ordem de 25%, o 
que fez elevar o montante de empréstimos para 40% do PIB.

Benefícios da expansão do crédito para a economia
Entre 2002 e 2008 o crédito já havia crescido 150%. A expansão do crédito 

modificou os hábitos de consumo, principalmente das classes ditas como menos 
favorecidas. Embora com juros ainda muito altos, o crédito ficou abundante no 
mercado e oferecido de diversas maneiras: parcelamento pelas lojas (carnês); 
cartões das lojas; cheque especial; cheque pré-datado; cartões de crédito.

Os créditos consignados e as ofertas de diversos tipos de financiamento de curto 
e longo prazo possibilitaram que a classe C, e também as classes D e E, passassem a 
ter acesso a produtos até então considerados supérfluos ou de custos exorbitantes, 
o que deu um impulso ao consumo. Assim é que, em pouco tempo, produtos como 
micro-ondas, DVDs, celulares e computadores passaram a ser considerados bens de 
primeira necessidade. Da mesma forma, passou a ser possível adquirir um veículo 
sem nenhuma entrada e financiá-lo em até sete anos, com prestações inferiores a 
um salário mínimo. A indústria automobilística vendeu em 12 meses (2007/2008)  
cerca de 2,5 milhões de veículos, um recorde de venda.

Com relação ao mercado imobiliário, o setor teve o maior 
volume de recursos desde o ano de 1970, embora a relação 

crédito imobiliário/PIB fosse ainda muito pequena, 
mesmo em relação a países de economia mais fraca. 
Enquanto o país atingia 2%, o Chile tinha 12,8%, o 
México, 14%; a França, 26% e a Espanha, 46%. Mes-

mo assim, mudanças importantes foram adotadas para 
facilitar a aquisição da casa própria como, por exemplo, a 

redução do percentual de desembolso, de 40% para 20% para 
que o comprador fosse imitido na posse da casa. Destacamos, 
também, que vários bancos privados passaram a atuar na linha de 
crédito imobiliário de longo prazo, oferecendo crédito em até 20 
anos, pois, até então, somente a Caixa Econômica Federal oferecia 
financiamento superior a dez anos.  

Obviamente, outro setor beneficiado com a expansão do crédito 
foi o próprio setor financeiro, pelo lucro auferido pelos bancos nas 
operações de financiamento. À época, segundo dados do Banco 
Central do Brasil (BC),³ o spread bancário (taxa de aplicação – taxa 
de captação) era de 29,7%, um dos maiores do mundo. A esse 
respeito, esclareceu a Federação Brasileira de Bancos (Febraban)4 
que o número apresentado pelo BC referia-se ao percentual bruto 
do spread. A expansão do crédito, principalmente o oferecido pe-
los bancos públicos, foi sem dúvida um importante propulsor do 
crescimento da economia, pois, ao fomentar o consumo, obrigou 
o setor produtivo a fabricar mais bens e, consequentemente, 
aumentar o nível de empregos e alimentar o ciclo do consumo. 
É relevante lembrar que, à época, a despeito de convivermos com 
uma elevada taxa de juros reais e com uma predominância de cré-
ditos de curto prazo, a nossa relação crédito/PIB (41,3%) alcançou 
uma marca histórica, ainda que distante dos índices observados 
em países desenvolvidos (EUA – 202%). Os riscos da expansão do 
crédito ainda não faziam parte das preocupações do BC e o índice 
de inadimplência de nossa população (4,3%) não apresentava 
números alarmantes.  

Restrições à expansão do crédito
Por décadas, a expansão do crédito bancário vem sendo usada 

no Brasil como instrumento de controle da demanda e, em última 
instância, da inflação. No passado, deparávamo-nos com a situação 
peculiar de os déficits crônicos do Tesouro Nacional serem finan-
ciados pelo Banco Central pela emissão de moeda. Como não era 
possível controlar o crescimento do estoque monetário, o governo 
tentava conter a inflação controlando o crédito privado, por meio de 
depósitos compulsórios, contingenciamentos e outras tributações 
impostas ao sistema bancário. É fato que, naquela época, as institui-
ções monetárias e fiscais do país não tinham a mesma solidez dos dias 
atuais e, assim, justificava-se a intervenção direta nas decisões dos 
agentes de mercado. No entanto, esse instrumento não se mostrou 
historicamente eficaz, considerando os períodos de hiperinflação 
ocorridos entre os anos 60 até 1994, quando foi criado o Plano Real. 
Posteriormente, a partir de 1999, a adoção dos regimes de câmbio 
flexível, austeridade fiscal e metas de inflação, fez com que o controle 
direto do crédito fosse pouco utilizado no período.

Entretanto, os efeitos paralelos das medidas adotadas para 
combater a crise financeira de 2008 e a continuidade da crise do 
euro criaram desequilíbrios macroeconômicos que, na visão do 
governo, voltaram a justificar as restrições de crédito, agora sob o 
nome de medidas macroprudenciais. As medidas macroprudenciais 
usadas pelo BC tinham por finalidade combater a inflação pela 
redução do crédito, motivada pelo seu encarecimento, sem que tal 

encarecimento fosse causado pelo aumento dos juros. Elevando 
os depósitos compulsórios e aumentando as exigências de capital 
próprio dos bancos para empréstimos de longo prazo, as operações 
de crédito ficavam mais caras e exigiam entradas maiores, de modo 
que a procura por esse tipo de financiamento diminuía.

Necessidade de reformas institucionais
O crescimento desordenado foi razão básica das sucessivas 

crises financeiras da década de 1990 e representou um papel ainda 
mais evidente na crise que eclodiu em 2008. 

Uma nação que pretenda crescer por conta exclusiva de sua 
própria política, ignorando o sistema internacional, entrará em 
declínio. É inquestionável que, cedo ou tarde, por vontade pró-
pria ou por implicações do sistema internacional, essa nação terá 
de passar por ajustes financeiros, sob o risco de quebrar. Assim, 
apesar de nosso sistema financeiro ter se mostrado bastante sólido 
durante as crises, há um consenso de nosso governo e do governo 
dos países do G20 quanto à necessidade de uma reforma no sistema 
financeiro internacional.

Vamos sintetizar a seguir os principais pontos que vêm sendo 
abordados nas últimas reuniões do G20, no que se refere ao assunto: 
atendendo ao desejo dos EUA e Reino Unido, o FMI propõe que 
bancos e outras instituições financeiras paguem novos impostos, 
com o objetivo de garantir recursos para financiar eventuais pa-
cotes futuros de resgate, como os que muitos governos tiveram de 
liberar durante a crise econômica mundial, e também de restringir 
os riscos assumidos por essas instituições, o que ajudaria a prevenir 
novas crises; o Brasil e os demais países do BRICS (Brasil, Rússia, 
Índia, China, África do Sul) não concordam integralmente com 
essa proposta, principalmente em relação à taxação; no caso do 
Brasil há um entendimento de que nosso sistema financeiro é 
sólido, não estava alavancado, não estava operando com subpri-
mes ou outros financiamentos de risco; assim, taxações como as 
propostas deveriam ser aplicadas, apenas, para os países em que 
os sistemas financeiros apresentaram maiores problemas; em 
abril de 2012, os países do G20 concordaram em reforçar o caixa 
do Fundo em US$ 430 bilhões, para ampliar a muralha anticrise 
da instituição multilateral. O porta-voz do FMI Gerry Rice negou 
que haja retrocessos ou atrasos de alguns doadores para atingir 
as promessas; os países do BRICS condicionam a contribuição de 
recursos a uma maior participação no comando do FMI (os emer-
gentes encontram forte resistência dos países que podem perder 
espaço nas decisões do FMI e do Banco Mundial); na última reunião 
do G20 (México, junho de 2012) houve uma “evolução” por parte 
da chanceler alemã, Angela Merkel – em prol de que as economias 
avançadas combinem seus processos de ajuste fiscal com medidas 
de estímulo, para evitar a estagnação. Essa é uma ideia defendida há 
tempos pelo Brasil como caminho para sair da crise. Ainda que não 
se tenha chegado a um acordo sobre alguns pontos em discussão, 
parece-nos de fundamental importância que seja consensual, entre 
os governos dos principais países, a necessidade de reformulações 
e regulamentações financeiras a nível internacional. 

As crises também servem para nos ensinar algumas lições.  

Obstáculos que dificultam e encarecem a operação de crédito
Dos obstáculos que dificultam e encarecem a operação de 

crédito, vamos analisar a tributação, a assimetria das informações 
e a inadimplência. Julgamos que os itens elencados representam 
um peso significativo na composição do spread bancário. É nosso 
entendimento que o abrandamento desses obstáculos, aliado à 
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Os sistemas disponibilizados pelos bancos para efetuar a análise 
de crédito são, basicamente: cadastro, gerenciais e operacionais. 
Ainda são disponibilizadas ferramentas de apoio, como sistemas 
disponíveis na internet, que possibilitam pesquisas de informações 
sobre a situação financeira e de crédito dos clientes no mercado. 
Todos esses sistemas têm por objetivo possibilitar aos gerentes de 
negócios um trabalho eficiente e a realização de bons negócios.

O sistema de cadastro utilizado armazena várias informações 
sobre os clientes: pessoa física e pessoa jurídica. No que se refere à 
pessoa jurídica, o sistema objetiva possibilitar consultas e análise 
sobre: identificação, ramo de atuação, porte da empresa, faturamen-
to e informações sobre instalações, entre outras. As informações 
sobre identificação referem-se basicamente ao nome da empresa, 
CNPJ, endereço, código postal, telefone, fax e correio eletrônico. 
Permitem a identificação e manutenção de contato com a empresa. 
Além disso, no sistema são armazenadas várias outras informações, 
que possibilitam consultas mais detalhadas como: data de fundação, 
inscrição estadual, tipo e porte da empresa, faturamento médio, 
capital social, instalações (se próprias ou alugadas), informações 
contábeis, ramo de atuação, se a empresa possui conta-corrente 
ou não, data de abertura e de renovação de cadastro, bem como 
histórico sobre produtos e serviços adquiridos. 

Os sistemas gerenciais contribuem com informações adicionais 
sobre o relacionamento das empresas com a instituição financeira. 
Neles são consolidadas informações mensais sobre a empresa, tais 
como limite da conta-corrente, saldo atual, saldo médio credor, 
saldo médio devedor, taxa de juros do cheque especial e juro mensal 

processos judiciais, que não se resolvem em menos de cinco anos. 
Assim, além da inadimplência, esses custos adicionais também 
contribuem para elevar os spreads. Afora os motivos de origem do 
tomador de crédito, amplamente conhecidos (insucesso nos ne-
gócios, desequilíbrio financeiro por não adequar despesa à receita 
auferida, desemprego etc.), a inadimplência pode ser resultado de 
uma concessão de crédito indevida ou uma concessão de crédito 
de alto risco, em função de insuficiência de informações confiáveis 
para embasar a análise de crédito – a assimetria de informações – já 
fartamente comentada no item anterior.

Espera-se que a criação do Cadastro Positivo (junho de 2011) 
traga benefícios, para as instituições financeiras e para os toma-
dores, tais como: análise de crédito mais criteriosa; redução da 
taxa de juros; ampliação da capacidade de consumo da sociedade; 
redução de spreads bancários como consequência da diminuição 
do risco; redução da inadimplência; aumento significativo de oferta 
de crédito ao consumidor.

O tomador de crédito
A expansão do crédito incluiu milhões de brasileiros no merca-

do financeiro. Muitos deles não possuíam noções mínimas de edu-
cação financeira e passaram a lidar, pela primeira vez, com cheque 
especial e cartão de crédito, que usualmente lhes eram oferecidos 
com limite superior as suas capacidades de pagamento. 

O tomador desavisado era, e ainda é, atraído pela possibilidade 
do pagamento mínimo da fatura. Passada a satisfação da compra, 
assusta-se com o avassalador e cumulativo crescimento do saldo 
devedor, fruto dos elevados juros que eram, e ainda são, praticados 
no mercado. À semelhança do cartão de crédito, passaram a ter 
sérios problemas de desequilíbrio financeiro os tomadores que 
utilizaram indiscriminadamente o cheque especial, considerando 
as altas taxas de juros praticadas, além do IOF (imposto sobre 
operações financeiras). 

O uso do crédito de forma indevida, por desconhecimento ou 
para satisfazer exclusivamente ao consumismo, foi um dos motivos 
do aumento do índice de endividamento de nossa população. 

Discorremos sobre o crédito e sua expansão, motivada pelas 
medidas adotadas pelo governo Lula para combater a crise finan-
ceira de 2008. 

Ainda comemorávamos o crescimento da economia em 2010 – 
7,5%, maior alta em 24 anos – quando eclodiu a crise do euro.

A crise na zona do euro (2011)
Os países europeus vinham apresentando problemas em 

suas economias desde 1997, principalmente a Grécia, Espanha, 
Portugal e Finlândia.  

Principais ocorrências entre 1997 e 2008: a dívida das em-
presas não financeiras passou de 250% para 280% do PIB; o en-
dividamento dos bancos aumentou de 190% para 250% do PIB; o 
endividamento das famílias aumentou em 50%. 

A crise de 2008 nos EUA trouxe sérios reflexos para a economia 
dos países europeus. O desaquecimento nas economias desses 
países fez com que as populações passassem a consumir menos e 
poupar mais, gerando um aumento da poupança do setor privado.  
Em contraposição, houve uma redução dos investimentos e da 
poupança do setor público, em função de medidas adotadas pe-
los governos em socorro das economias (redução de impostos, 
concessão de incentivos financeiros). Ocorreu, portanto, o que se 
denominou de “socialização de parte das dívidas privadas”, ou seja, 
a transferência de dívidas do setor privado para o setor público.

contribuição que ainda pode ser dada pelos bancos no sentido de 
diminuir seus custos de operação e as taxas de juros de suas linhas 
de financiamento, possibilitará a redução do spread, sem grande 
prejuízo da lucratividade bancária, uma vez que a tendência será 
o aumento da base de clientes e do volume do crédito.  

Como o artigo não é acadêmico, não vamos nos deter na apre-
sentação de gráficos e fórmulas de cálculo, de competência e de 
pleno conhecimento dos técnicos no assunto.

Tributação – os impostos diretos e indiretos, segundo a Febra-
ban, representam 21,9% do spread. São eles: Cofins = 4% (sobre 
total da receita – captação); PIS = 0,65% (sobre total da receita 
– captação); CSLL = 15%; IR de 25%; IOF. O custo tributário 
no Brasil é sabidamente elevado e onera o crédito e o custo de 
produção como um todo (custo da folha de pagamento, custo da 
matéria-prima, custo dos serviços etc.). O governo vem adotando 
medidas pontuais, diminuindo, por determinado período, alí-
quotas de impostos para alguns setores considerados como mais 
prejudicados. Entretanto, o que se espera, na verdade, é a votação 
de uma reforma tributária, o que vem sendo há muito discutido 
entre a União e os estados. 

Será este, enfim, o ano da votação pelo Congresso do tão 
propalado novo pacto federativo, regulando a distribuição entre 
estados e União de tudo que se arrecada?

Um dos principais itens desse pacto é o chamado FPE (Fundo de 
Participação dos Estados), composto por recursos arrecadados com 
o Imposto de Renda, Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
e a Contribuição de Intervenção sobre Domínio Econômico (Cide). 
Os critérios de distribuição atual do FPE foram estabelecidos em 
1989 por uma lei complementar que determinava sua revisão dois 
anos depois. Essa revisão nunca ocorreu e o Supremo Tribunal 
Federal acabou determinando o prazo de até 31 de dezembro de 
2012 para que o Congresso vote um novo projeto. Caso contrário, 
o FPE perde a validade e os estados terão um prejuízo de cerca de 
R$ 40 bilhões/ano.

Assimetria das informações – este item analisa a qualidade da 
gestão da informação para avaliar a concessão de crédito bancário. 
Pesquisas evidenciaram deficiências, confirmando a necessidade 
de mudança nos sistemas de gestão da informação para a melhoria 
do processo de negociação de crédito bancário e a maior eficiência 
econômica dos recursos disponibilizados.

Akerlof (1970)3 apresenta o conceito de seleção adversa, des-
tacando que ela surge antes do acordo estabelecido no processo 
de negociação, com a assimetria da informação. Quando uma das 
partes envolvidas possui informações sobre o que estão a negociar 
que a outra parte não possui, emerge a possibilidade de seleção 
adversa. Em seu estudo, Akerlof parte do princípio de que os com-
pradores de automóveis usados não sabem se os produtos à venda 
são bons ou ruins, por isso eles se dispõem a pagar um valor que 
se situa na média de mercado. Enquanto isso, os vendedores, que 
geralmente conhecem bem mais os produtos que estão vendendo, 
tendem a cobrar um valor mais alto por produtos que consideram 
ter mais qualidade do que os outros. Nesse caso, a seleção adversa 
pode ocorrer à medida que o comprador, tendo a opção de comprar 
ou não, decide com base nas limitadas informações que possui. 
Em outras palavras, o comprador se disporia a pagar o valor médio 
dos automóveis, à medida que ignora os atributos que valorizam 
o automóvel. Enquanto isso, os vendedores, que geralmente 
conhecem bem mais os produtos que estão vendendo, tendem a 
cobrar um valor mais alto por produtos que consideram ter mais 
qualidade do que os outros (Macagnan, 2007a).4

Relacionando o problema de seleção adversa ao mercado 
financeiro, Mishkin (2000) argumenta que nas transações de 
concessão de crédito poderiam existir mais tomadores com risco 
de crédito elevado, pois estes seriam os mais propensos a buscar 
empréstimos. Como decorrência da assimetria da informação, a 
quantidade de crédito disponível tenderia a diminuir devido ao 
medo dos agentes bancários, sujeitos à seleção adversa por não 
conseguirem distinguir os bons dos maus pagadores. Em uma 
análise inversa, a oferta de crédito dos agentes bancários também 
poderia estar sujeita à seleção adversa dos tomadores de crédito 
devido à falta de informações sobre o crédito que disponibilizam. 
Os tomadores de crédito tenderiam a buscar o crédito apenas pelas 
informações disponíveis, procurando, por exemplo, por taxas de ju-
ros que estariam na média de mercado, sem levar em consideração 
os demais aspectos relacionados, como credibilidade da empresa 
financiadora, condições de pagamento e taxas de cadastro 
do cliente, entre outras.

cobrado. Ainda, são disponibilizadas informações sobre créditos 
já concedidos, sendo relacionados o valor contratado, as taxas 
de juros e a situação das parcelas pendentes, parcelas pagas e a 
vencer, entre outros. A rentabilidade e a capacidade do cliente em 
saldar seus compromissos são informações disponibilizadas nos 
sistemas gerenciais, servindo de apoio aos gerentes de negócios 
na tomada de decisão. Dependendo do valor envolvido, a decisão 
final sobre a concessão do crédito requer o aval do comitê de  

crédito da instituição. Os sistemas operacionais, base de informa-
ções para os sistemas gerenciais, são disponibilizados para registrar 
e consultar operações nos diversos produtos e serviços disponíveis. 
Esses sistemas possibilitam obter informações mais detalhadas da 
relação do cliente com a instituição financeira. 

Como vemos, a gama de fontes de informação utilizadas pelos 
gerentes de negócios é bem variada. Além do sistema de cadastro, 
dos sistemas gerenciais e dos sistemas operacionais, os gerentes 
de negócios da instituição financeira têm acesso a outras fontes 
de informação, como relacionamento com a comunidade, meios 
de comunicação e pesquisas na internet.

Entretanto, isso não significa que esses sistemas sejam plena-
mente eficazes para a tomada de decisão.

As deficiências na gestão da informação estariam relacionadas à 
falta de um histórico mais detalhado das operações de crédito com 
a instituição financeira, à demora na obtenção de algumas informa-
ções pelos sistemas gerenciais e a informações desatualizadas ou 
incompletas. Podemos destacar, também, a falta de confiabilidade 
sobre as informações contábeis, que eventualmente podem ser 
maquiadas e não representar a realidade das empresas. 

Inadimplência 
Segundo dados da Febraban,7 a inadimplência é responsável 

por considerável percentual (28,7%) do spread bruto, destacando-
se que, no que se refere à pessoa física, a inadimplência no Brasil é 
maior do que na Europa, EUA e demais países emergentes. O fato 
se agrava pelo custo de recuperação do crédito e pela lentidão dos 
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elevando a alíquota de importação de cerca de cem produtos; 
• redução do custo da energia para os consumidores residen-

ciais e industriais de cerca de 10% e 20%, respectivamente. Isso vai 
diminuir o custo de produção da indústria e dar uma contribuição 
importante para o controle da inflação em 2013;

• na área tributária, além da ampliação das desonerações da 
folha de salário das empresas, o Ministério da Fazenda está con-
cluindo tanto a reforma do ICMS quanto a do PIS/Cofins; 

• as reformas da Previdência (em substituição ao fim do fator 
previdenciário) e a do mercado de trabalho (com o Acordo Coletivo 
de Trabalho com o Propósito Específico – ACE). 

CONClUSÃO

Cumprindo nosso propósito, este artigo, redigido em lin-
guagem cotidiana e não “economês”, sem fórmulas e gráficos, é 
dirigido ao público em geral.   

Ao discorrermos sobre o crédito, correlacionamos as medidas 
adotadas para sua expansão ou retração ao momento vivido pelo 
país, o que explica as oscilações de nossa política econômica. 

Poucos investimentos públicos, aliada à menor capacidade da 
população em se comprometer com novos empréstimos, explica o 
motivo de ainda não terem apresentado o mesmo êxito, em 2012, 
as medidas adotadas com sucesso em 2009/2010 para expandir o 
crédito e aumentar nosso consumo interno. 

O conjunto de políticas anunciado em 2012, para elevar a 
competitividade da economia brasileira e o padrão de vida da 
população, denota uma mudança do discurso e do foco da política 
econômica, com o reconhecimento de que não haverá crescimento 
se não houver a parceria de investimentos públicos com investi-
mentos privados.  

Ao priorizar o crescimento, o que entendemos ser uma medi-
da coerente, o governo não pode desconhecer o risco de ter que, 
futuramente, adotar medidas severas para controlar um eventual 
processo inflacionário.

Enfatizamos a necessidade de reformas estruturais que  

tornem competitivos o sistema financeiro e a indústria nacional, o 
que permitirá alcançarmos, de forma mais consistente, o nível de 
desenvolvimento econômico e social que todos almejamos.   

As oscilações da política econômica, enfocadas em nosso trabalho, 
permitem-nos afirmar que medidas hoje adotadas para incentivar a 
expansão do crédito voltarão a ser aplicadas em algum momento. 

Por esse motivo, deixamos como sugestão que o governo condu-
za ações visando fomentar a divulgação dos conceitos de educação 
financeira para a população em geral, inclusive apressando sua 
inclusão na grade curricular do ensino médio. Assim, no futuro, o in-
gresso de novos brasileiros no sistema financeiro, com o consequente 
acesso às diversas formas de crédito oferecidas pelo mercado, será 
feito sem que, por desconhecimento, inúmeras pessoas se tornem 
insolventes, situação com que agora nos deparamos. n

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref-IM)
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A economia brasileira  
no início do governo da presidente Dilma (2011)

A continuidade da crise na zona do euro fez com que se man-
tivesse desaquecido o comércio internacional.

Esse desaquecimento refletiu no nosso parque industrial, que 
apresentou níveis de produção bem abaixo do previsto. Com o 
consumo interno ainda aquecido e os níveis de produção aquém 
do esperado, o mercado começou a sentir os efeitos paralelos das 
medidas adotadas no governo Lula – o risco de inflação – o que fez 
com que o Banco Central (Copom) mantivesse elevada a taxa de 
juros (Selic). Com isso, o governo visava restringir a expansão do 
crédito e conter o aumento do consumo interno, para evitar que 
a inflação ultrapassasse o teto da meta estabelecida.

Por outro lado, no intuito de evitar um aumento no déficit 
das contas públicas, o governo obrigou-se a conter despesas de 
consumo e pessoal e, principalmente, os investimentos.

A crise externa, o desaquecimento industrial, a redução de 
investimentos públicos e o alto crescimento em 2010 foram fatores 
que contribuíram para que tivéssemos um crescimento do PIB em 
2011 abaixo de 3%, frustrando as estimativas do governo de um 
crescimento na faixa de 5 a 6%.

O recrudescimento da crise na zona do euro (2012)
O ano se iniciou com um aprofundamento da crise na zona do 

euro. Pacotes financeiros são propostos numa tentativa de salvar os 
países em maior dificuldade, especialmente Espanha e Grécia. En-
tretanto, França e Alemanha condicionam a aprovação de liberação 
de créditos pelo Banco Central Europeu (BCE) a um comprome-
timento de severo ajuste fiscal, incluindo controle de despesas e 
restrição de benefícios por parte dos países endividados.

A Grécia, principalmente, viveu momentos delicados, pela 
dificuldade do governo em adotar as medidas necessárias para 
conter o déficit público e evitar um calote geral, o que certamente 
contaminaria toda a Europa. A despeito das dificuldades, há um 
consenso entre os países de economia mais forte (EUA, Alemanha 
e França) de que todos os esforços devem ser feitos para que a 
Grécia se mantenha na zona do euro.

A economia brasileira – síntese da situação atual (2012)
O recrudescimento da crise na zona do euro, o relativo desaque-

cimento na economia dos países em desenvolvimento, especialmente 
da China, vêm causando apreensão no mercado internacional.

Com isso, as aplicações tendem a migrar para investimentos e 
mercados considerados mais seguros (títulos do Tesouro americano), 
causando uma valorização do dólar no mercado internacional.

Em relação ao real, a cotação do dólar em poucos meses 
saiu de R$ 1,70 (fevereiro de 2012) para mais de R$ 2,00. Essa 
desvalorização do real foi comemorada pelos exportadores, pois 
o real, considerado sobrevalorizado pelos analistas de mercado, 
prejudicava nossa exportação. 

Entretanto, o BC começou a intervir para conter a alta do 
dólar, de forma a evitar que essa alta pressionasse o aumento de 
preços, gerando inflação.  

O fraco desempenho da economia externa e da economia nacional 
fez o governo reeditar a estratégia de facilitar a expansão de crédito 
para incentivar o consumo interno, o que deu bom resultado quando 
usado como antídoto da crise financeira dos EUA em 2008. 

Em 4/5/2012, o governo altera a remuneração da caderneta 
de poupança, fixando-a em 70% da Selic + TR, a partir do mo-
mento em que a taxa Selic ficasse igual ou menor do que 8,5%.  

Tal alteração abriu a possibilidade de novas reduções na taxa Se-
lic, eliminado o risco da rentabilidade da caderneta de poupança 
superar a dos títulos públicos, com os quais o governo financia a 
dívida pública. Ato contínuo, o governo anunciou que os bancos 
oficiais reduziriam as taxas de juros, decisão que pressionou os 
bancos privados a acompanharem tal redução. 

Em 21/5/2012, o governo anunciou novas medidas, desta feita 
favorecendo a indústria automobilística, que já havia sido ante-
riormente motivo de medida protecionista, quando foi fixado o 
percentual autorizado de itens importados na produção nacional. 
Foi anunciada a redução de IPI; redução dos juros para aquisição de 
carros novos; redução no IOF; aumento no prazo dos financiamen-
tos; vendas financiadas sem entrada; liberação de parte do depósito 
compulsório. Medidas com validade até o final de agosto de 2012, 
algumas já estendidas até dezembro de 2012, com a finalidade de 
expandir o crédito e aumentar o consumo, além de tornar possível 
a redução dos estoques da indústria automobilística.

Alguns analistas questionaram se essas medidas teriam o 
mesmo sucesso anterior, uma vez que as facilidades de crédito, 
se por um lado propiciaram, à época, o aumento do consumo e a 
revitalização da economia, por outro fazem com que o mercado 
conviva, hoje, com um elevado índice de inadimplência embora 
as autoridades financeiras venham afirmando não ser isso um 
motivo de preocupação. No dia 22/5/2012, a despeito das afir-
mações anteriores, a presidente Dilma anunciou a possibilidade 
de adoção de novas medidas favorecendo a expansão de crédito 
e a negociação com bancos e instituições financeiras, visando à 
redução da inadimplência.

A arrecadação do governo federal em julho caiu pelo segundo 
mês seguido, devido ao desaquecimento da economia, às deso-
nerações concedidas pelo governo para reaquecer a economia e, 
também, por causa de receitas extraordinárias verificadas em julho 
de 2011 que não se repetiram. A arrecadação menor deixa o governo 
com menos espaço para ampliar investimentos públicos.  

Em 15 de agosto, o governo anunciou a criação do Programa 
de Investimentos em Logística, para recuperação de ferrovias e 
rodovias por meio de PPP (parceria público-privada), com extensão 
posterior para portos e aeroportos.  

O mercado apostava no recuo da taxa Selic para 7,5%, na reu-
nião do Copom realizada em 29/8/2012, o que se confirmou. A taxa 
baixou para 7,25% na reunião de outubro de 2012, foi mantida em 
novembro e deverá ficar inalterada até o final do ano. 

Também em 29/8/2012, o governo, em mais uma tentativa de 
aquecer a atividade econômica, prorroga a redução de IPI para 
a indústria automotiva até 31/10/2012 e para a linha branca até 
31/12/2012; anuncia que o BNDES cobrará juros reais negativos ao 
Programa de Sustentação do Investimento (PSI), voltado à aquisição 
de bens de capital. Tais medidas retratam a preocupação do governo 
com a baixa performance dos investimentos em ampliação da oferta 
de bens e serviços no país. Por outro lado o governo procura, uma 
vez mais, incentivar a expansão do crédito e dar sustentação ao 
consumo como instrumento de estímulo ao investimento.

A despeito das medidas adotadas para incentivar a expansão 
do crédito, os bancos passam por um momento delicado. Os juros 
em queda exigem que os bancos sejam mais eficientes e diminuam 
seus custos, se não quiserem ver reduzidas as suas margens de lucro. 
Alguns bancos já anunciam a possibilidade de realizar demissões. 

Finalizamos nosso artigo listando as próximas medidas que o 
governo pretende implantar para reativar a economia:

• proteção tarifária para melhorar a competitividade industrial, 
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“... Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra ... mandou lançar o prumo, acha-
ram 25 braças. E ao sol posto, umas dez léguas de terra surgimos âncoras, em 19 braças ... e quinta-
feira pela manhã fizemos vela e seguimos em direção à terra ... por 17, 16, 15 14, 12 e 9 braças, até 
meia légua de terra onde todos lançamos âncoras ... “ 

CentRo De HiDRogRAFiA DA mARinHA*

N
o meio da citação acima, primeira efeméride hidro-
gráfica brasileira, registrada na Carta de Pero Vaz de 
Caminha, no ano de 1500, observa-se a presença da 
palavra “vela”.  A discreta presença dessa pequena pala-
vra, neste significativo trecho histórico, nos faz refletir 
que o país em que vivemos hoje nasceu da navegação 
a vela. Só esse fato já bastaria para que todo brasileiro 

nutrisse sentimentos de orgulho e obrigação pela busca do mais 
alto pódio nas competições desse fascinante esporte, cuja emoção 
é bem conhecida por aqueles que têm o privilégio de sentir na pele 
a maravilhosa sinergia homem, ar em movimento, água e barco 
a vela.  Importante conhecer também que a prática desse esporte, 
talvez mais do que de qualquer outro, depende muito das condições 
ambientais. Sendo comum hoje em dia, nas competições de vela de 
alto nível, as equipes levarem seus próprios meteorologistas e por 
vezes até consultar mais de um serviço de previsão. Afinal, quanto 
mais familiaridade o velejador tiver com esse tipo de informação e 
quanto mais confiáveis essas informações forem para o velejador, 
maior será a sua chance de sucesso perante seus oponentes. 

O apoio do setor de meteorologia da Marinha do Brasil, deno-
minado Serviço Meteorológico Marinho (SMM), à equipe brasileira 
de vela de alto nível, teve início em 2004 por ocasião dos Jogos 
Olímpicos de Atenas. Para entender como esse apoio se consolidou 
é importante conhecer um pouco da história do SMM. 

A mais antiga atividade de previsão do tempo no Brasil teve 
início, já na segunda metade do século XIX, com a instalação 
da rede de observações meteorológicas costeiras pela Marinha.  
Em 1888 era criada, pela Princesa Isabel, a Repartição Central 
Meteorológica, primeiro serviço de previsão do tempo do Brasil, 
embrião do SMM.  Similarmente, outros serviços de previsão 

do mundo também tiveram início com as atividades náuticas. 
Citamos como exemplo o primeiro serviço de previsão, criado na 
Inglaterra em 1861, pela atuação do Capitão Robert Fitzroy, o qual 
não apenas incentivou a instalação da rede de estações costeiras 
naquele país como promoveu a padronização e formatação dos 
dados, possibilitando o intercâmbio e o emprego operacional dos 
mesmos nas atividades de previsão, lançando os fundamentos do 
que se pratica na atualidade.  Esses fatos se devem basicamente 
à segurança que se fazia necessária para garantir o fluxo das ati-
vidades marítimas, especialmente o comércio pelo mar. Porém, é 
importante considerar que, além da segurança, o conhecimento 
do meio ambiente pode proporcionar vantagens estratégicas aos 
tomadores de decisão, que podem definir vitórias até mesmo sem 
que haja necessidade de se utilizar qualquer tipo de arma. 

Da mesma forma que numa comissão naval, no caso das com-
petições de vela, as informações ambientais podem auxiliar desde o 
planejamento, tanto pelo velejador como pela comissão de regatas 
(como posicionar a raia, a que horas poderá ser dada a partida e que 
tipo de vela usar), até o controle da ação planejada pelo velejador 
(escolha do melhor bordo durante a regata). 

 Atualmente localizado no Complexo Naval da Ponta D’Armação, 
em Niterói, o SMM é operado pelo Centro de Hidrografia da Ma-
rinha (CHM), Organização Militar subordinada à Diretoria de 
Hidrografia e Navegação (DHN). Com a missão de garantir que 
o Brasil cumpra seu compromisso como país signatário da Con-
venção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar 
(SOLAS-1974), o SMM emite diariamente dois boletins de previsão 
do tempo e, sempre que necessário, os avisos de mau tempo, para 
toda a área marítima de responsabilidade do Brasil, denominada 
METAREA-V. Adicionalmente, o SMM produz mais de cinco mil 

Panamericanos-Rio (julho de 2007); Jogos Olímpicos-Pequim-
Qingdao (2008); Campeonato Mundial da Juventude-Búzios (junho 
de 2009); Campeonato Mundial da Classe Optimist-Clube Naval 
Charitas (agosto de 2009); 43º Campeonato Mundial Militar de 
Vela-Polônia (agosto de 2009); Grandes Veleiros Velas Sudamérica 
(2010); Campeonato Mundial da Classe Star-Rio de Janeiro (janeiro 
de 2010); III Jogos Mundiais Militares-Rio de Janeiro (julho de 2011); 
Evento Pré-teste para jogos Olímpicos-Londres, Weymouth (agosto 
de 2012); IX Jogos Panamericanos-Guadalajara, México (outubro de 
2011); Campeonato Mundial de Vela-Perph, Austrália (novembro de 
2011) e Jogos Olímpicos-Londres, Weymouth (2012). Além de vários 
outros eventos de realização periódica anual tais como: Semana de 
vela de Ilha Bela; Regata da Escola Naval; Regata Santos-Rio; Regata 
Recife-Fernando de Noronha e etc. Sendo também o Serviço de pre-
visão de referência para a maior regata de volta ao mundo, a “Volvo 
Ocean Race”, quando navegando em águas brasileiras (Fig. 2).

  A competência, seriedade e dedicação do SMM fizeram com 
que a Autoridade Pública Olímpica (APO), recentemente, solicitasse 
o apoio da Marinha para, em conjunto com o Instituto Nacional 
de Meteorologia (INMET), realizar o acompanhamento e assesso-
ramento visando à organização e planejamento das atividades de 
previsão meteorológica para os Jogos Olímpicos Rio-2016. Conco-
mitante a essa solicitação, foi feito também convite para que dois 
meteorologistas tomassem parte, como observadores, nos Jogos 
Olímpicos de Londres-2012. Com isso um Oficial Meteorologista 
do CHM e um Meteorologista do INMET foram para a Inglaterra a 
fim de conhecerem, estudarem e acompanharem todo o processo 
envolvido na organização dos serviços de meteorologia para todos 
os esportes olímpicos. A partir de agora deverá ser elaborada e 
apresentada à APO uma relação de necessidades as quais, sendo 
atendidas, permitirão à Marinha desenvolver as ferramentas que 
auxiliarão a equipe do SMM a garantir o melhor apoio da previsão 
do tempo para os Jogos no Rio, em 2016, nas modalidades: vela, 
maratona aquática, remo e canoagem.  n

*Capitão-de-Mar-e-Guerra Edson Carlos Furtado Magno - 
Diretor do Centro de Hidrografia da Marinha

*Capitão-de-Fragata(T) Emma Giada Matschinske -  
Superintendente de Meteorologia e Oceanografia/CHM

boletins de previsão especial por ano com a finalidade de apoiar a 
aplicação do Poder Naval. Essa atividade faz com que os previsores 
do SMM tenham a capacidade de elaborar previsões, diariamente, 
para os meios da Marinha do Brasil, aonde quer que os mesmos 
se encontrem navegando. Ao final das comissões estes boletins de 
previsões especiais são avaliados pelos Meios e o índice médio de 
acerto vem superando os 90%. 

Foi justamente essa capacidade para fazer previsão operacional 
para qualquer parte do globo, aliada ao cunho náutico do esporte 
a vela, que possibilitou ao SMM apoiar equipes de velejadores em 
eventos de grande importância nacional e internacional. Esse 
apoio teve início em 2004 quando o SMM recebeu a solicitação do 
técnico da Equipe de Vela Olímpica para fazer as previsões para 
equipe de vela que estaria competindo na área do Golfo Sarônico, 
na Grécia, durante os Jogos de Atenas. Os técnicos do SMM rapi-
damente ajustaram os modelos numéricos operados pela Marinha 
e passaram a gerar produtos numéricos específicos (Fig. 1), os 
quais eram empregados exclusivamente para apoiar a elaboração 
de boletins especiais para a equipe brasileira. 

Os resultados dessa parceria foram considerados positivos pela 
Marinha que, após Atenas-2004, passou a apoiar praticamente todos 
os eventos de grande monta da vela brasileira, tanto os nacionais 
quanto internacionais, a saber: Campeonato Sul-americano da 
Classe Optimist-Clube Naval Charitas (maio de 2007); XV Jogos 

Campo de vento a 10 m, gerado pelo modelo 
ETA/ChM cobrindo a área da grécia

REf a WEAThER REPORT: 25 MARCh 2009 -  
Carta sinótica elaborada pela DhN disponibilizada na home page 
oficial da Volvo Ocean Race, durante a etapa Brasil da regata

             dIRetoRIa de 
HIdRogRafIa 

             e navegaÇÃo
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A Batalha de Stalingrado  
foi um evento militar de proporções 

assombrosas (mais de um milhão de 
mortos) dentro da campanha que opôs  

ferozmente a União Soviética, sob a mão de ferro
    de Stalin, e o III Reich, sob Hitler e seu 
  propósito de ser o senhor da Europa, durante 
       a Segunda Guerra Mundial. 

A grande batalha, considerada por muitos  
como o ponto de inflexão para a derrocada de Hitler, suscitou vasta produção historiográfica.  
Ainda por isso e pelas perdas exponenciais de recursos humanos e materiais, mais os terríveis dramas 
que afligiram milhares de militares e civis, esse fato histórico inspirou filmes, romances e poemas.  
O mundo inteiro acompanhava pelo rádio e pelos jornais o desenrolar dos acontecimentos. A moldura 
temporal dos eventos táticos da batalha está compreendida entre julho de 1942 e fevereiro de 1943.

Sugere-se ao leitor uma rápida vista em um mapa da Europa Oriental, com o propósito de se  
familiarizar com a localização das principais cidades soviéticas acossadas pelos nazistas, Leningrado ao 
norte, Moscou ao centro e Stalingrado (atual Volgogrado) ao sul da área, bem como em relação aos  
grandes rios Don e Volga. Stalingrado estende-se por cerca de 100 km na margem direita do  
bem navegável Volga. A cidade abrigava então em sua área urbana, além de grande população,  
uma fábrica de tratores – convertida para a produção dos tanques T-34 –,  
a de armamentos Barrikady e o complexo metalúrgico Outubro Vermelho.

Antes do início do ataque a Stalingrado, em meados 1942, os alemães  
já haviam consumido severamente seus recursos nas tentativas realizadas nos  
últimos meses para a tomada de Leningrado e de Moscou. Hitler recusou-se  
a seguir os conselhos de vários de seus generais, no sentido de consolidar  
os ganhos então já auferidos no território soviético, o que demandaria dos  
alemães a adoção de uma postura defensiva. Vários autores apontam que,  
do ponto de vista estratégico, esta seria a atitude amplamente recomendável  
diante da situação. O führer, no entanto, não podia resistir à glória de conquistar uma  
cidade que levava o nome de seu rival “bolchevique” e decidiu pela solução ofensiva.

Desenrolar dos eventos

E
m termos gerais, a batalha compreende a aproxi-
mação da Wehrmacht (e aliados romenos e italia-
nos) – com divisões panzer e maciço bombardeio 
aéreo pela Luftwaffe –, o sítio da cidade pelos 
alemães – inusitado e brutal enfrentamento den-
tro da área urbana – e a contraofensiva soviética 
que levou ao aprisionamento do VI Exército do 

general Paulus e a liquidação final dos alemães. 
Em julho de 1942 iniciou-se a campanha de Sta-

lingrado. O foco dos combates era a curva do Don, o 
último rio a ser cruzado antes de se chegar às cercanias 
da cidade. Stalin ordena às tropas seu “Nem um Passo 
Atrás”. A ideia era retardar e amortecer o avanço dos 
alemães, a fim de se tentar organizar as defesas de Sta-
lingrado, onde milhares de pessoas trabalhavam nesse 
sentido em ritmo frenético. Se o “Nem um Passo Atrás” 
de Stalin (que, tal como Hitler, mal saía de sua capital) foi 
uma perda inútil de vidas ou, como sustentou o general  
Yeremenko, evitou um impacto maior da ofensiva alemã 
e significou precioso tempo dado às defesas da cidade, é 
assunto para longos debates. 

O que parece ser consenso é a espantosa – até 
para os alemães – facilidade com que as tropas 
soviéticas eram sacrificadas em combates e 
escaramuças, em condições desiguais de enfren-
tamento. Stalin ordenou a execução sumária da-
queles combatentes que mostrassem “covardia” 
e que as famílias dos que se rendessem fossem 
tratadas como famílias de “traidores do povo”, 
sendo-lhes retirados quaisquer benefícios que 
recebessem do Estado.

No período inicial da campanha, as derrotas 
russas a oeste do Don foram tão grandes que toda 
a região do Volga estava seriamente ameaçada. A 
Rússia estava prestes a ser dividida ao meio em 
julho de 1942. Entretanto, naquele momento, 
Hitler comete um erro tático importante: orde-
nou que o 4o exército panzer, em vez de avançar 
sobre Stalingrado, fosse desviado para o sul, a fim 

de auxiliar o 1o panzer, que lá se empenhava 
na conquista dos campos petrolíferos do 

Cáucaso. Essa inoportuna partição de 
forças arrefeceu a força do ataque 
panzer sobre a cidade. Esse apoio 
não era imprescindível e, quando o 
4o panzer retomou seu avanço so-
bre Stalingrado, as forças russas já 
tinham se recomposto na região.

Então, com o tempo, os russos 
começaram a desgastar as forças 
alemãs. Para Hitler, a “cidade de 
Stalin” passou a ter um significado 
moral superior ao estratégico. Par-
celas vitais do 1o Exército panzer, 
que permanecia empenhado na 
conquista dos cobiçados campos 
petrolíferos do Cáucaso, foram cada 
vez mais drenadas de volta para 
adensar o ataque a Stalingrado. A 
cidade não caiu por muito pouco.

Os soviéticos souberam apro-
veitar a oportunidade – proporcio-
nada pela ganância demonstrada 
por Hitler ao dividir suas forças 
– reforçando-se com reservas 
sucessivas, sem grande preocupa-
ção aparente quanto ao potencial 
número de baixas. Chamou a 
atenção dos alemães o empenho 
dos civis recrutados que defen-
diam ferozmente Stalingrado.  

sEgUNDA gUERRA

A BAtAlhA DE StAlINgRADO

Remy  toRRes FeRReiRA JR.*

“É terrível aqui.  
Que noites aterradoras!  

Cada um de nós está tenso.  
Os nervos não aguentam o risco”.

(Do diário do comandante de companhia da 384ª 
divisão de infantaria alemã – agosto de 1942).

 FOgO E 
SANgUE 
SOBRE O 
vOlgA

tropas russas
tropas alemãs

Batalha de Stalingrado
Novembro e dezembro de 1942

6º Exército 
Alemão

Stalingrado
movimento 

do Exército 
Russo

Avanço alemão 
   no verão de 1942100 milhas

mar Negro

mar Cáspio

Rio volga

montanhas do Cáucaso

 CRONOlOgIA 
   (propoStA por A. WErth)

1942
17 de julho a 4 de agosto: combates 

concentrados na curva do don.
5 a 18 de agosto: o  vi exército alemão do-

mina quase todo o miolo da curva do don.
19 de agosto a 3 de setembro: a luta 

chega ao ápice no terreno entre o don e o 
volga. Em uma semana, 40.000 civis são 
mortos em Stalingrado.

4 a 13 de setembro: os combates 
concentram-se nos arredores de Stalingra-
do. o 62º exército, do general tchuikov, é 
seriamente ameaçado.

13 de setembro a 18 de novembro:  
a luta se dá dentro da cidade.

19 de novembro a 11 de dezembro: 
início da contra-ofensiva dos russos, que 
finalmente cercam os alemães e romenos 
em Stalingrado.

12 de dezembro a 31 de dezembro: 
tentativa fracassada dos generais manstein 
e hoth de romper o cerco soviético.

1943
1 de janeiro e 2 de fevereiro de 1943: 

ocorre a liquidação definitiva das forças 
alemãs e romenas, dentro de Stalingrado.

Contra-ofensiva russa no outono de 1942. O movimento em pinça  
do Exército Vermelho começa a encurralar o VI Exército Alemão entre 
o Don e o Volga. Em azul, o avanço alemão, no outono anterior. 
(Disponível em: grad-battles.tripod.com/id2.html)
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No auge dos combates na cidade, havia baterias antiaéreas ope-
radas incessantemente por jovens mulheres. À medida que os ale-
mães se aproximavam da cidade, perdiam mais e mais espaço para 
manobrar e oportunidades de mobilidade tática. Esse estreitamento 
da frente favorecia os defensores de Stalingrado, que deslocavam 
suas forças de acordo com o nível imediato de ameaça.

Apesar dos apelos de seu Estado-Maior no sentido consolidar uma 
vantajosa posição defensiva durante o inclemente inverno, Hitler nada 
fez para estancar as crescentes perdas alemãs. O avanço excessivo dos 
alemães levou-os a uma espécie de armadilha. Assim, em novembro, 
começa a contra-ofensiva russa, uma grande manobra de envolvimen-
to. De sitiado, o Exército Vermelho passa a sitiar os alemães.

Naquele inverno, o general Manstein ainda tenta romper o 
cerco russo, que acaba por se fortalecer e se alargar em torno de 
Stalingrado. No Don, os italianos são definitivamente batidos. As 
forças alemãs são liquidadas de vez no final de janeiro de 1943, no 
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inferno em que se transformara Stalingrado.
Sabendo-se já derrotado, Hitler condena o VI Exército – uma 

legião de 250 mil exaustos, abatidos pelo frio brutal, fome, sede, 
doenças, isolados sem munições e combustíveis – ao aniquilamento 
total. O ditador promove seu oficial a marechal-de-campo. Paulus 
sabia que esse era seu beijo da morte. O VI Exército recebe via 
rádio o cínico agradecimento do führer por terem “contribuído 
para salvar a civilização ocidental”. 

Hitler ainda teria, em Kursk, mais a oeste, a maior batalha 
de tanques da história, a última oportunidade para salvar sua 
situação. Mas o caminho já estava aberto para o grande avanço 
soviético sobre Berlim. n
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RElEvâNCIA hIStÓRICA  
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os números de baixas militares e civis, os imen-
sos recursos despendidos e os dramas da batalha 
de Stalingrado já seriam suficientes para atestar 
sua relevância militar. há de se avaliar também o 
impacto político da vitória do Exército vermelho. 
E também não erram aqueles que apontam o 
evento como crucial para o declínio sem volta do 
iii reich, tanto estratégico – no desgaste fatal da 
Wehrmacht – quanto psicológico, este no aumento 
na crença da possibilidade, na Europa ocupada, de 
se superar o fascismo.

Correntes historiográficas mais conservadoras 
trataram de mitigar o significado do evento, atribuin-
do seu desfecho aos erros crassos de hitler, ao frio, 
à superioridade numérica soviética e à ajuda aliada. 
há o que atribuem a vitória à atuação “das massas”, 
ainda que oprimidas em seu próprio país. outras 
correntes ainda exaltavam a genialidade de Stalin, 
até sua demonização na década de 1950. milhões de 
almas dos sacrificados tornaram-se posteriormente 
ativos explorados nas batalhas de propaganda, 
políticas e ideológicas. Eis então um evento histórico 
cuja compreensão é fundamental e cujos debates 

decorrentes estão longe de se encerrar.  n

Prisioneiros de guerra alemães em Stalingrado, em 1943.  
Muitos deles foram empregados na construção do canal Volga-Don,  
marca da administração stalinista. 
(Disponível em www.authentichistory.com/ww2/news/images/1943.)
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MARINhA DO BRAsIL

A 
Marinha do Brasil, a primeira Força Militar Brasileira 
a iniciar as atividades voltadas à proteção do tráfego 
marítimo de interesse do Brasil, manteve-se operando 
discretamente.

A guerra havia começado na Europa em 1939 e o 
Brasil procurava e conseguia manter sua neutralidade 
e o comércio marítimo de nosso interesse.

Tratava-se de uma guerra na Europa, que não nos atingia dire-
tamente. Acompanhávamos o desenrolar das ações pela imprensa, 
falada e escrita.

A escassez mais crítica dizia respeito ao racionamento de 
combustível, levando o governo a decretar a proibição da circu-
lação de automóveis particulares. Lembro-me perfeitamente do 
aparecimento do gasogênio.

Pelos idos de 1942 os alemães entenderam que nosso tráfego 
marítimo favorecia os EUA que, com mais fortes vínculos, se 
havia aliado à Inglaterra e à França após o ataque japonês a Pearl 
Harbour, em 7 de dezembro de 1941.

Em agosto de 1942, os alemães passaram a atacar, de maneira 
mais vigorosa, nossos navios mercantes, provocando grande nú-
mero de mortes e enorme comoção na opinião pública nacional, 
que passou a pressionar o governo a tomar uma atitude.  

Minha turma ingressou na Escola Naval em 31 de março de 
1942. No discurso de recepção aos novos Aspirantes, o então Di-
retor – Almirante Alberto Lemos Basto – declarou: “Não estamos 
em guerra... mas já não estamos em paz.”

A maneira impiedosa com que foram afundados vários mer-
cantes, impôs ao Brasil a decisão de declarar, em 31 de agosto de 
1942, o estado de guerra contra a Alemanha e a Itália.

O despreparo em meios navais e de adestramento do pessoal da 
Marinha tornava-nos absolutamente incapazes de contrapor-nos à 
ameaça submarina dos inimigos.

Antes mesmo do início das hostilidades, unidades, que mais 
tarde iriam incorporar-se à FNNE, já se encontravam em patrulhas 
nos mares do Nordeste.

A declaração de guerra precipitou, com grande esforço, o des-
locamento maciço de Oficiais. Os Guardas-Marinha, logo após a 
cerimônia de graduação na Escola Naval, receberam ordens para 
se apresentarem na área do conflito.

Todos os meios navais disponíveis, todos tecnicamente obso-
letos, foram deslocados para Recife.

Assim nasceu, com obstinada abnegação, a Força Naval do 
Nordeste (FNNE), criada pelo Aviso 1661 de 5 de outubro de 1942, 
sendo nomeado seu primeiro Comandante, o Capitão-de-Mar-e-
Guerra Alfredo Carlos Soares Dutra, posteriormente promovido 
a contra-almirante.

A Lei de Empréstimo e Arrendamento (land and lease), outor-
gada por mútuo interesse com os EUA, cedeu-nos meios navais 

atualizados e nos proporcionou sua operacionalidade.
Aos pouco numerosos e desatualizados meios navais, que já 

possuíamos, a FNNE incorporou oito unidades conhecidas como 
“caças-ferro”, oito “caças-pau” e oito contratorpedeiros-de-escolta 
(DE) aos quais se juntaram três contratorpedeiros classe Marcilio 
Dias e mais seis corvetas a carvão, todos construídos no Arsenal 
de Marinha do Rio de Janeiro. Gradativamente, a FNNE foi assu-
mindo novas responsabilidades. No final da guerra, a proteção aos 
comboios passou a ser efetuada exclusivamente pela MB (Marinha 
do Brasil), entre o Caribe e portos do nosso litoral, sendo digno de 
se realçar sem a perda de um único mercante.

A MB também participou da escolta mista dos navios de 

transporte que conduziram as tropas da FEB aos campos de 
batalha europeus. 

O povo brasileiro não faz ideia do quanto deveu a essa Força 
Naval, responsável por manter o tráfego marítimo que abasteceu 
as várias regiões do território nacional, muitas vezes considera-
das como “ilhas” pela ausência de uma malha rodoferroviária, de 
companhias de aviação e uma, mesmo pequena, navegação de 
cabotagem.

Ao término da guerra no teatro de operações europeu, em 8 de 
maio de 1945, havíamos contabilizado, a nosso crédito, a escolta de 
254 comboios internacionais totalizando 3.164 navios mercantes 
conduzidos aos seus destinos.

As Forças Navais brasileiras e americanas operaram de ma-
neira harmônica e conjunta, subordinadas ao Comandante da 4a 
Esquadra Americana, sob o comando do Almirante Jonas Howard 
Ingram que, ao se despedir do Brasil, em significativo pronuncia-
mento, expressou seu prazer em conosco operar e a conquista de 
sólidas amizades.

Passados esses 70 anos, bem poucas foram, por parte da elite, 
do público em geral e dos órgãos de divulgação, as manifestações 
de reconhecimento sobre a atuação da FNNE.

Recentemente, teve muito boa repercussão, notadamente, nos 
meios navais, da Marinha Mercante Brasileira e da comunidade 
marítima a elaboração de um filme documentário, que recebeu o 

título de O Brasil na Batalha do Atlântico.
Cabe-nos, portanto, e o fazemos com orgulho, prestar nossas 

homenagens e reafirmar nossa gratidão, aos homens e mulheres, 
civis ou militares e às nossas crianças, que tiveram suas vidas 
sacrificadas em operações de guerra no mar. n

*Contra-Almirante (Ref.)

70º  ANivErSário dA 

FORçA 
NAvAl do 
NORDEStE

Anualmente nos reunimos neste  
local para comemorar o aniversário  

da Força Naval do Nordeste.
Infelizmente, não temos a participação  

da opinião pública e, muito menos,  
da imprensa. O fato é que, quando se  

fala em Segunda Guerra Mundial,  
são lembradas apenas a Força  

Expedicionária Brasileira – a FEB,  
com nossos Pracinhas – 

e a FAB, com seu 
Grupo de Caças  

“Senta Pua”

José PARDellAs*
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VIAgENs

Texto e fotos: 

 RosA nAiR meDeiRos*

Um dos destinos mais procurados,  
a Itália recebe a cada ano cerca de  
40 milhões de visitantes, e o que não  
faltam são atrativos na adorável “bota”. Além de  
possuir um dos maiores tesouros arqueológicos e  
artísticos do mundo e, claro, da generosa gastronomia,  
o país também arrebata pelas  belíssimas paisagens  
e pela diversidade de opções turísticas que vão dos  
charmosos vilarejos a cidades que são espetáculos 
arquitetônicos como Roma, Florença, Veneza.  
Completamente distintas, elas são o símbolo de um  
país histórico, porém razoavelmente jovem,  
com pouco mais de 150 anos.  
Antes da unificação, era fragmentado em reinos e 
repúblicas, uma divisão até hoje sentida nos dialetos, 
culinária e costumes de cada região, o que torna   
                     a  Itália ainda mais fascinante.

P
ara conhecer tamanha diversidade e riqueza cultural 
seria necessária uma longa jornada. Assim, o primei-
ro desafio é eleger algumas das regiões e cidades. 
Embora haja outras possibilidades, é praticamente 
inevitável não começar pela cidade eterna. Capital 
italiana desde 1870, Roma apresenta diversas face-
tas, resultado de quase três mil anos de história. A 

parte principal da Roma antiga, renascentista e barroca fica a 
leste do rio Tibre (Fiume Tevere), que serpenteia a cidade. Do 
outro lado do rio está o Vaticano, o Castelo Sant’Angelo e o 
animado bairro de Trastevere.

Toda a área entre os montes Palatino e Capitolino foi, desde 
o período republicano até o fim do império, o centro político, 
comercial, administrativo e religioso da cidade, o que os romanos 
chamavam de fórum. Da época republicana, podemos ver as ruínas 
do Fórum Romano, onde encontra-se a parcialmente reconstruída 
Casa das Virgens Vestais (séculos IV e III a.C.), entre outras edifi-
cações. Mais tarde, lá também foram erguidos o Arco de Sétimo 
Severo, para comemorar as vitórias na antiga Assíria, e o de Tito, 
pela tomada de Jerusalém. Com o crescimento da população, 
vários imperadores construíram os seus fóruns. O de Trajano (do 
ano 113), extremamente sofisticado, apresenta uma basílica ad-
ministrativa, templos, biblioteca e mercados, com pequenas lojas 
e praça de alimentação. 

Partindo dos fóruns, uma boa caminhada leva ao Palatino, onde 
os primeiros colonizadores, segundo a lenda, ergueram as tendas 
sob a direção de Rômulo. O local tornou-se sede das residências 
dos aristocratas (época republicana) e depois dos imperadores. Há 
edificações ainda bem preservadas, como a Casa de Lívia. 

Das sete colinas de Roma, a Capitolino era considerada a mais 
sagrada; nela havia um templo etrusco para Júpiter. No topo, está 
a praça projetada por Michelangelo, a Piazza dei Campidoglio, e os 
museus capitolinos, ocupando elegantes prédios. O Palazzo Nuovo 
destaca-se pelas esculturas clássicas, como a Vênus Capitolina e 
o Gálata à Morte. O Palazzo dei Conservatori é também repleto 
de esculturas, incluindo a famosa Lupa Capitolina (um bronze do 
século V a.C). No andar superior funciona a pinacoteca, com obras 
de mestres do século XVII e XVIII, entre eles Caravaggio, Veronese, 
Tiziano. O acesso até a praça é feito pela Cordonata (escadaria), 
também desenhada por Michelangelo.

Descendo a Via dei Fori Imperiali chega-se ao Coliseu, o 
maior legado arquitetônico da Roma antiga. Concluído no ano 80, 
o anfiteatro foi utilizado para combates de gladiadores, lutas de 
animais, caçadas e até batalhas navais. Próximo ao Coliseu está o 
Arco de Constantino, construído em 315. 

Outro destaque da cidade antiga é o Panteão, localizado nas 
imediações da Piazza Navona. O templo, dedicado a todos os deuses, 
mais tarde tranformado em uma igreja católica, é considerado uma 
das maravilhas arquitetônicas do mundo pela sua concepção de es-
paço e pelo seu domo (cúpula). Esta possui 5,5 metros de diâmetro 
e uma abertura na parte mais alta – única fonte de luz ambiente.

Do outro lado da cidade, o Castelo Sant’Angelo, construído no 
século II como túmulo para o imperador Adriano, é rico em pintu-
ras e esculturas clássicas. Ele parece uma fortaleza, e essa foi sua 
função na Idade Média. No século XIV, tornou-se residência papal. 
Hoje abriga um museu de armas e armaduras. Os elegantes apar-
tamentos papais da renascença também podem ser visitados.

 

ItálIa     Os 
tesOurOs 

        da
Do monte Capitolino, 

descendo a via dei Fori 
chega-se ao Coliseu,  

o maior  legado 
arquitetônico da  

Roma antiga
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Os ricos acervos das igrejas e museus
As igrejas de Roma são verdadeiros acervos artísticos; das mui-

tas existentes, destaca-se a Basílica de San Giovanni in Laterano, a 
catedral da diocese de Roma, onde o Papa celebra a missa em certos 
feriados. Construída em 314 por Constantino, sofreu as vicissitudes 
de Roma e precisou ser restaurada várias vezes. A fachada do século 
XVIII é cercada por estátuas gigantes. Outra basílica notável é a 
de Santa Maria Maggiore, uma das quatro maiores de Roma. Foi 
erguida em 358 e reconstruída pelo papa Sisto III, entre 432 a 440. 
Destacam-se os mosaicos romanos do século V em sua nave.

Nos museus e galerias de Roma está preservada grande parte do 
esplendor do Renascimento e do Barroco. É imperdível uma visita 
à Galeria Borghese, que abriga obras como Apolo e Dafne, de Ber-
nini; Depozicione, de Rafael; San Gerolamo, de Caravaggio; entre 
outras de Leonardo da Vinci, Rubens, Tiziano. A galeria acomoda 
menos de 400 pessoas, assim é preciso fazer reserva. 

A Galeria Nacional de Arte Antiga, no Palácio Barberini, pos-
sui uma esplêndida lista de pinturas do século XIII até o XVI dos 
grandes artistas da época, como Narciso, de Caravaggio; Vênus e 
Adonis, de Tiziano; e La Fornarina, de Rafael. 

No Museu Nacional Etrusco da Villa Giulia, encontramos uma 
coleção de artefatos e arte dos misteriosos etruscos, que domina-
ram a Toscana e a região do Lácio. Já o Museu Nacional Romano, 
situado no Palácio Massimo alle Terme, abriga a coleção de arte 
antiga romana fruto de décadas de escavações. Uma filial do museu 
funciona no Palazzo Altemps (atrás da Piazza Navona), reunindo 
esculturas gregas e romanas.

As belas piazzas
As praças de Roma representam espaços cedidos à 

genialidade de artistas do Renascimento e Barroco. A 
Piazza Navona é um dos mais lindos lugares barrocos 
da cidade. Seu formato é o resultado das ruínas do 
estádio Domiciano, sobre o qual foi construída. Além 
da fachada das torres de Santa Agnes, obra de Borro-
mini, que renovou a igreja original construída entre 
os séculos VIII e XII, a praça ostenta obras-primas 
como a Fonte dos Quatro Rios, projetada por Bernini, 
cujas personificações representam os maiores rios do 
mundo à época (Nilo, Danúbio, Prata e Ganges). 

A Piazza di Spagna, onde há uma bela fonte em 
forma de barca, tornou-se famosa por sua extensa escadaria, sem-
pre apinhada de gente, e que leva até a igreja Trinità dei Monti. 
Na Piazza del Popolo (Praça do Povo), encontra-se a igreja Santa 
Maria del Popolo, as gêmeas Santa Maria in Montesanto e Santa 
Maria dei Miracoli, e duas bonitas fontes. 

Mas nenhuma iguala-se à Fontana di Trevi (Fonte dos Trevos), 
uma das maiores e mais belas de Roma. Foi iniciada por Bernini 
e Pietro da Cartona, mas houve uma interrupção de quase cem 
anos, sendo concluída em 1751. Como figura central, o rei Netuno 
guiando uma carruagem em formato de concha. 

As preciosidades do vaticano
A minúscula cidade-Estado do Vaticano possui tamanha rique-

za e esplendor, especialmente nos seus museus, onde podem ser 

reverenciadas obras dos grandes mestres. O roteiro inicia na Praça 
São Pedro, projetada por Bernini no século XVII, onde entra-se nos 
braços de uma elipse parcialmente fechada pela majestosa colunata 
dórica, com aproximadamente 140 estátuas. À direita, acima da 
colunata, estão os prédios, na cor ocre, com aposentos papais e os 
museus. No centro da praça, o obelisco egípcio, trazido de Heli-
ópolis. À frente, nos deparamos com a fachada da Basílica de São 
Pedro. A igreja original foi construída sob as ordens de Constantino, 
mas a atual é predominante da alta renascença e barroca. Na nave, 
à direita, na primeira capela, está um dos tesouros do Vaticano, a 
Pietá de Michelangelo.

A visita continua, depois de contemplar as obras da basílica, 
nos museus do Vaticano. Estes possuem uma das maiores coleções 
de arte do mundo, que vão da antiguidade à renascença: pinturas 
e tapeçarias do século XI ao XIX; coleções egípcias; museu etrus-
co; esculturas gregas e romanas; e os Stanze de Rafael – quartos 
decorados com afrescos pelo artista, que formavam os aposentos 
do papa Júlio II. 

Mas a preciosa joia é a Capela Sistina, coberta com afrescos 
dos principais artistas do século XV e XVI. Dos famosos painéis de 
Michelangelo, destacam-se: no teto, A Criação de Adão e A Expulsão 
do Paraíso; na parede do fundo, o impactante Juízo Final.

Depois de conhecer os principais tesouros de Roma e do Vati-
cano, saboreie a atmosfera da cidade, percorrendo as suas vias. O 
bairro de Trastevere, um dos mais pitorescos da cidade, com bons 
bares e restaurantes, é sempre movimentado. Na Piazza Santa 
Maria in Trastevere há apresentações de artistas.

Nenhuma 
iguala-se  
à Fontana 
di trevi, 
uma das 

maiores e 
mais belas 
fontes de

Roma

Acima, detalhe do teto de uma das galerias  
dos museus  vaticano. Ao lado, a majestosa cúpula da 
Basílica de São Pedro, projetada por michelangelo.
Abaixo, vista parcial da Praça São Pedro
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A região da Campanha
De Roma a jornada pode se estender a 

Nápoles, capital da Campanha, e à vizinha 
Pompeia. Fundada pelos gregos, Nápoles foi 
incorporada ao Império Romano no século IV 
a.C. Com o declínio do império, foi dominada 
por vários povos. Tornou-se uma república 
independente até ser conquistada por Napoleão 
Bonaparte. Com a unificação, integrou-se à 
Itália. O resultado dessas múltiplas influências 
está visível na arquitetura e na arte desse povo 
de personalidade vigorosa. 

A cidade se desenvolveu ao redor de sua 
baía, com montanhas cercando sua enseada 
perfeita. Subindo as montanhas, encontramos 
os bairros de Vomero e Capodimonte. Ao nível 
do mar está o distrito histórico, uma das regiões 
mais ricas em artes na Itália, declarada Patrimô-
nio da Humanidade pela Unesco, em 1995.

Entre as atrações, a Catedral de Santa Maria 
Assunta guarda um verdadeiro tesouro em obras 
de arte. À direita do átrio, destaca-se a Capela de 
San Genaro, decorada com mármore e folhas 
douradas – uma apoteose do barroco napolitano. 
À esquerda, pode-se acessar Santa Restituta, uma 
basílica do século VI. Santa Chiara e Sant’Anna 
dei Lombardi, localizadas também no distrito 
histórico, são outras joias da renascença. 

Na Capela Sansevero, famosa por suas escul-
turas, encontra-se uma preciosidade, Il Cristo 
Velato, representando Cristo morto. A imagem é 
coberta com um véu de mármore, de maneira tão 
perfeita que parece tecido semitransparente.

Uma visita imperdível é ao Museu Arqueo-
lógico Nacional, onde está quase tudo que foi 
encontrado durante as escavações realizadas em 
Pompeia e Herculano (vizinhas de Nápoles). Já no 
Museu Nacional Capodimonte podem ser aprecia-
das várias coleções. Entre os destaques, as obras: 
Crucificação, de Mesaccio; Madona e a Criança, 
de Perugino; Misanthrope, de Bruegle.

Outra atração da cidade é o Castel dell’Ovo, 
um forte projetado em uma bela enseada, o qual 
abriga o Museu Etno da Pré-Historia. Ao redor dele fica o Borgo 
Marinari, uma aldeia de pescadores hoje dominada por restauran-
tes. No Castel Nuovo, construído no século XIII, funciona o Museu 
Cívico, que reúne afrescos e pinturas do século XIV ao XX. Está 
situado próximo da Piazza del Plebiscito, da Galeria Umberto I e da 
Via Toledo – agradáveis lugares para passear. 

A cidade que parou no tempo 
Adorado e temido pelos napolitanos, o monte Vesúvio é o 

vulcão adormecido que domina Nápoles e sua baía. Da capital 
da campanha, prosseguimos rumo à Pompeia, testemunha dessa 
força da natureza. Soterrada pela erupção do vulcão Vesúvio 
no ano 79, a cidade tornou-se o maior achado arqueológico da 
Europa, permitindo a reconstituição nos detalhes do dia a dia 
de seus habitantes e a compreensão do estilo de vida romano. A 
cidade está bastante conservada: há ruas com o traçado original, 
calçadas, fontes, teatros, termas (banhos públicos), casas, jardins, 

padarias, tavernas e templos. 
A Via dell’Abbondanza era uma das ruas prin-

cipais de Pompeia. Nela e nas travessas adjacentes 
encontram-se as ruínas das principais residências, 
lojas, tavernas e o mais conservado dos banhos pú-
blicos da cidade, ainda com suas salas para banhos 
frios, mornos e quentes. 

Menor do que Pompeia, Herculano também foi atingida pelo 
Vesúvio. A lama preservou as casas de modo fantástico e conservou 
um grande número de artefatos e esculturas.

A bela costa amalfitana
Depois desse tour arqueológico, nada melhor do que “vide ‘o mare 

quant’è bello...”, como diz a canção napolitana “Torna a Surriento”, 
e assim desfrutar da linda costa amalfitana, considerada Patrimônio 
da Humanidade pela Unesco em razão de sua beleza natural. Embora 
geograficamente Sorrento esteja localizada em uma península onde 

termina o Golfo de Nápoles, turisticamente é tida como 
parte da costa amalfitana, pois em toda essa região predo-
mina a mesma atmosfera especial, vinculada a paisagens 
de rochedos escarpados à beira-mar.

Os tons do mar Tirreno (parte do Mediterrâneo) e a 
luminosidade toda particular que envolve a costa justi-
ficam a paixão que as canções napolitanas mais famosas 
devotam ao mar e ao sol. Sorrento é cidade chique e 
deliciosa, situada num verdadeiro terraço sobre o mar. 
Lá o aroma das laranjeiras, limoeiros e a brisa do mar 
substituem a fumaça dos automóveis.

Próxima à península, a ilha de Capri é um apelo 
irresistível. No topo da ilha, a cidade de Capri con-
centra excelentes hotéis, restaurantes e lojas das  

melhores grifes. O coração é a Piazza Um-
berto I e as pequenas ruas ao redor. Outro 
ponto popular são os terraços do jardim 
público que oferecem uma vista soberba 
das paredes rochosas atingidas pelo mar. 
Uma boa opção é visitar Anacapri, a menor 
das duas cidades da ilha e a mais elevada. A 
beleza do local pode ser contemplada dos 
terraços da Villa San Michelle.

Um passeio de barco permite conhecer 
as grutas da ilha. A mais disputada pelos 
turistas é a Gruta Azul, e realmente encanta 
pela refração da luz. Os raios do sol entram 
por uma abertura embaixo da água, criando 
cores incríveis. Outro cenário muito bonito 
são os Faraglioni, três picos de rocha saindo 
do mar, a poucos metros da costa. 

Avançando pelo litoral, chegamos à 
Amalfi, que deu nome à costa. É uma cidade 
porto com um charmoso centro medieval. 
Foi uma importantíssima república maríti-
ma, concorrendo com Gênova, Pisa e Veneza. 
Suas ruazinhas de casas brancas interligadas 
no alto formam, em alguns pontos, verdadei-
ros túneis; em outros, transformam-se em 
labirintos deliciosos para passear. Na Piazza 
Duomo e arredores há animados restauran-
tes, sorveterias e lojas. Próxima de Amalfi, a 
Grotta dello Smeraldo é tão bonita quanto 
a concorrente de Capri.

De Amalfi, por uma estradinha íngreme, 
chega-se a Ravello, “a cidade da música”. 
Nos jardins da Villa Rufolo, voltados para o 
mar, são apresentados os festivais de música 
clássica de Ravello. Na sequência encontra-
mos Positano, a mais pitoresca das cidades, 
com seu porto construído na estreita 
brecha entre dois penhascos. Muitos vão à 
costa amalfitana e param antes de chegar 
a Salerno. Seu porto moderno e os novos 
empreendimentos escondem um distrito 
medieval que é um dos segredos da Itália.

O monte  
vesúvio domina 
a paisagem de 

Nápoles

Pompeia tem suas ruas  
ainda com o traçado original
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O charme da toscana e da Úmbria
Uma das regiões mais procuradas pelos turistas, a Toscana 

impressiona não só pelas paisagens, mas nela estão muitas das 
mais belas e interessantes cidades do país, como Siena, Pisa, Lucca 
e San Gimignano, todas repletas de obras de arte. 

Mas a grande estrela é a esplendorosa Florença, capital da re-
gião. Considerada berço do Renascimento italiano, a cidade serviu 
de cenário para artistas como Fra Angélico, Michelangelo, Leonar-
do da Vinci, Giotto, Botticelli, Rafael, Donatello, entre outros.

O centro compacto medieval e renascentista de Florença, que 
se agita com a vida moderna, está lotado de artes e arquitetura. 
Visitar a cidade significa uma expedição pelos seus museus, que 
guardam verdadeiros tesouros.

A Galeria dell’Academia ostenta muitas pinturas e esculturas, 
mas elas são ofuscadas por um trabalho, o colossal Davi, de Mi-
chelangelo. Este ficava na Piazza della Signoria, mas foi movido 
para a Academia em 1873 (uma cópia foi colocada no lugar). Já a 
Piazza della Signoria é o melhor museu a céu aberto de Florença. 
Lá, entre a imponência do Palazzo Vecchio, estão esculturas céle-
bres do Renascimento, ou suas cópias. O Pallazzo Vecchio também 
abriga obras de importantes artistas, como Donatello, Bronzino, 
Michelangelo, Giorgio Vasari. 

A uma curta caminhada da Piazza della Signoria, encontramos 
o Museu Bargello, situado em um palácio-fortaleza do século XII. 
É o lar de importantes esculturas da renascença, como outro Davi, 
de Michelangelo (referido no passado como Apolo); Mercúrio Vo-

ando, de Giambologna (1564); e duas versões de João Batista, de 
Donatello, entre outras obras.

O Palazzo Pitti, construído no século XVI e residência da família 
Médici, hoje é um complexo de museus, cujo acervo contempla 
obras de Rafael, Tiziano, Caravaggio, Filippo Lippi, Andrea del Sarto 
e Tintoretto. Abriga ainda a Galeria de Arte Moderna, o Museu da 
Prataria (da família Médici) e a Galeria de Trajes. Atrás do palácio 
ficam os Jardins Boboli.

A grande estrela, no entanto, é a Galeria Uffizi, com valiosas 
coleções e obras de vários períodos e artistas – Botticelli, Leonardo 
da Vinci, Correggio, Rafael, Michelangelo e muitos outros. Entre os 
destaques, a Sagrada Família da Tribuna, de Michelangelo; Madona 
del Cardellino, de Rafael; e o Nascimento de Vênus, de Botticelli.

A catedral, o campanário e o batistério
A Catedral di Santa Maria del Fiore, agraciada pelo domo de 

ladrilhos vermelhos de Filippo Brunelleschi, é a glória de Florença. 
O exterior da igreja, composto por mármore branco, cor de rosa e 
verde padronizado geometricamente, é inigualável. A catedral, que 
representa o surgimento do estilo gótico florentino, começou a 
ser construída em 1296 e foi consagrada em 1436; os toques finais 
em sua fachada só foram aplicados no século XIX.

O campanário, projetado por Giotto, apresenta no exte-
rior o mesmo mármore colorido da catedral. Subir seus 414 
degraus é um desafio e tanto, mas vale pela vista da cidade.  
O batistério octogonal, também com mármore branco, cor de 
rosa e verde, completa a Praça do Duomo. As belíssimas portas de 
bronze são uma atração especial. Os painéis cobertos de ouro (re-
presentando cenas do Novo Testamento), que haviam no batistério, 
estão agora no Museu do Duomo; mas as cópias são trabalhos de 
arte incontestáveis.

Outras atrações
A Basílica di Santa Croce, cuja construção iniciou-se em 1294, 

é considerada uma obra-prima da arte gótica. Além de um museu, 
também abriga as tumbas de importantes moradores da cidade, 
como Michelangelo, Maquiavel, Galileu Galilei.

A Basílica di San Lorenzo e as Capelas Médici 
são uma boa forma de conhecer obras produzidas 

Um dos  
tesouros 

arquitetônicos  
de Florença:  
o belíssimo 
Batistério 
octogonal,  

que completa  
a Praça do 

Duomo 

Uma ruela estreita da encantadora cidade de Assis,  
onde viveu São Francisco. Abaixo, Perugia,uma das mais 
importantes cidades etruscas da antiguidade

A famosa 
torre  

inclinada  
de Pisa

A Ponte 
vecchio, em 
Florença,  

atravessa o 
rio Arno e 

leva à 
Piazza della 

Signoria

especialmente para os maiores mecenas de Florença. A cidade foi 
governada, do início do século XV até meados do século XVIII, pela 
poderosa família Médici, patrocinadora de muitos artistas. 

Intercale a visita aos museus com passeios pela cidade, prepa-
rando o espírito para absorver mais dessa riqueza cultural. Uma boa 
opção é ir ao Mercado di San Lorenzo, um dos melhores ao ar livre. 
Lá encontra-se de tudo, artigos de lã, couro, suvenires. Já o Mercado 
da Palha ou Mercado Novo, no coração de Florença, é fácil de acessar 
a partir do Palácio Vecchio. Além dos itens em palha, possui produtos 
em couro e mercadorias tipicamente florentinas. 

Próxima ao mercado, está a Piazza della Republica, com os 
históricos cafés da cidade e os mais luxuosos hotéis. Antes de partir, 
visite a Ponte Vecchio, construída em 1345, outro cartão-postal de 
Florença, e guarde uma bela vista do rio Arno.

Quem vai a Florença não pode deixar de visitar Pisa, a cidade natal 
de Galileu Galilei. O grande legado da cidade fica na Piazza del Duomo, 
também chamada Piazza dei Miracoli, onde estão as três maiores 
atrações: a catedral, o batistério e o campanário. O belo batistério, 
iniciado em 1153, destaca-se pelo púlpito hexagonal, suportado por 
pilares que ficam nas costas de três leões de mármore. A catedral 
majestosa, com cinco naves, resplandece na praça.

Mas o ícone que popularizou-se é a torre inclinada. Em 1174 
iniciou-se a construção desse campanário em mármore de oito an-
dares. Quando a torre começou a inclinar depois de completos três 
andares, os construtores descobriram que sua fundação estava sobre 
terreno argiloso. A construção, suspensa por séculos, foi completada 
no final do século XIV. A torre inclina pelo menos quatro metros 
fora do seu eixo perpendicular.

Da torre, tem-se duas opções, caminhar em direção ao rio 
Arno, por uma rua repleta de lojas, ou seguir até a Piazza dei 
Cavalieri. Outra atração especial é a Universidade de Pisa, datada 
de 1343, onde Galileu foi professor.

Perugia e Assis
Ao contrário da vizinha Toscana, a região da Úmbria passa mais 

despercebida do turismo. Mas nela está boa parte do patrimônio 
arquitetônico medieval italiano. Cidades como Assis, Gubbio, 
Orvieto, Spoleto e Todi, quase todas no topo de colinas e rodeadas 
de vales férteis, conservam praças, edifícios, muralhas, castelos e 
igrejas desse período. 

Perugia, a capital da Úmbria, foi uma das mais importantes 
cidades etruscas na antiguidade. O Arco, o Pozzo Etrusco e a Porta 
Marzia são testemunhos desse período, que durou até a conquista 
romana no século II a.C. A Porta Marzia é um dos acessos da antiga 
muralha que circundava Perugia e que posteriormente foi aprovei-
tada para a construção da muralha externa da Rocca Paolina, uma 
antiga fortaleza erguida a pedido do papa Paolo III. Da estrutura 
antiga, é possível visitar a cidade subterrânea.

Quase todas as principais atrações estão concentradas na Piazza 
IV Novembre, na parte alta da cidade, onde destaca-se o Palazzo 
dei Priori, a Catedral di San Lorenzo, a Fontana Maggiore. O 
Museu Arqueológico da Úmbria, instalado no antigo Convento de 
San Domenico, apresenta um bom acervo de peças pré-históricas, 
etruscas e romanas. 

Perugia também é conhecida por sediar o Úmbria Jazz Festival, 
realizado anualmente no mês de julho e que conta com a partici-
pação de músicos e bandas nacionais e internacionais.

Localizada na ladeira do Monte Subasio, a cidade de Assis é 
uma verdadeira joia, conhecida não apenas por ser a terra de São 
Francisco, mas também pela encantadora arquitetura medieval 
que se vê por toda a parte em casas e edifícios de pedra, passagens 
cobertas, ruelas que desembocam em pracinhas, arcos, escada-
rias, muralhas, fontes e diversas igrejas. A Piazza del Comune, no 
coração de Assis, é rodeada de belos edifícios, como o Palazzo del 
Capitano del Popolo e o Palazzo dei Priori. 

As grandes atrações na cidade são a Basílica de Santa Clara e a 
Basílica de São Francisco, do século XIII. Dividida em duas igrejas, 
construída uma sobre a outra, a basílica abriga importante ciclo de 
afrescos da Itália, incluindo trabalhos de Cimabue e Giotto.
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Principais museus
O Museu Correr, na Piazza San Marco, 

possui importantes pinturas e uma grande co-
leção relacionada aos doges, como armaduras, 
brasões, moedas. O Ca’Rezzonico, um dos mais 
bonitos palácios de Veneza, tem um belo acervo 
de artistas do século XVII, como Alvise Vivarini, 
Bonifacio de Pitati, Tintoretto, Schiavone. No 
30 andar, há uma farmácia-museu com vidros 
maravilhosos. 

A Galeria da Academia, no bairro de Dorsoduro, 
apresenta a maior coleção de arte veneziana do Re-

nascimento, reunindo 
obras de Veronese, 
Tintoretto, Bellini, Ti-
ziano, Carpaccio, além 
dos famosos desenhos 
de Leonardo da Vinci. 
Em Dorsoduro tam-
bém fica a Collezione 
Peggy Guggenheim, 
sediada no Palácio Ve-
nier dei Leoni, com 
obras de representati-
vos artistas modernos 
– Kandinsky, Miró, 
Magritte, Picasso. 

O Ca’d’Oro, como 
o nome sugere foi 
durante uma época 

ricamente decorado com ouro, 
agora desgastado, revelando o 
mármore. Do século XV, seus 
traços elegantes são protótipo 
do gótico veneziano. O prédio 
foi comprado pelo músico e co-
lecionador Giorgio Franchetti, 
que mais tarde o doou junto com 
suas coleções. Móveis antigos, 
cerâmicas, tapeçarias e obras 
de mestres italianos podem ser 

vistos no museu, situado em Cannaregio.
Depois de visitar a Piazza San Marco e conhecer 

mais do patrimônio artístico da cidade, reserve um 
dia para ir à ilha de Murano, com ateliês de escul-
tores de vidro; e a Burano, famosa como centro 
de fabricação de renda. Ao retornar à cidade, um 
passeio na Ponte Rialto, erguida no século XII, 
permite apreciar o movimento do Grande Canal e 
os belos palácios ao longo deste. 

Para encerrar o roteiro, percorra as verdadeiras 
ruas da cidade – os seus canais –, em um pitoresco e inesquecível 
passeio de gôndola. O suave deslizar da embarcação pelas águas 
esverdeadas dos canais, que refletem o sol e a cor dos palacetes, sela 
o clima de magia daquela que foi conhecida como a Sereníssima 
República de Veneza. Ao som das canções entoadas pelos músicos 
que acompanham o cortejo de gôndolas, nos despedimos da cidade 
e da Itália. Mas é apenas um arrivederci...  n

*Capitão-Tenente

A joia do vêneto
Deixando para trás as belas paisagens da Toscana e da Úmbria, 

seguindo em direção ao nordeste da Itália, chegamos à capital do 
Vêneto. Nenhuma descrição de Veneza pode preparar para o seu 
encanto. Os elegantes palácios que se alinham ao longo dos canais 
são testemunhos de um passado de riqueza, poder e cultura. A 
localização privilegiada, no meio da rota do Ocidente e Oriente, fez 
de Veneza um próspero centro mercantil.

A cidade se desenvolveu em um arquipélago na laguna do mar 
Adriático. A população cresceu e ocupou todas as áreas de terra 
firme. Assim as partes alagadas começaram a ser aterradas para 
aumentar o espaço útil; canais e pontes foram projetados, conferindo 
a singularidade de Veneza. A cidade é hoje composta pelo distrito 
histórico, um aglomerado de ilhotas ligadas por inúmeras pontes; a 
Terra Ferma, um moderno centro no continente, onde grande parte 
da população vive; e a Laguna (que começa no mar Adriático e chega 
ao continente), incluindo as ilhas do Lido, Murano e outras.

O distrito histórico, por sua vez, é dividido em seis partes 
(sestieri) ou distritos. O Grande Canal serpenteia a parte históri-
ca, deixando de um lado os distritos de San Marco, Cannaregio e 
Castelo; e do outro, Dorsoduro, San Polo e Santa Croce.

Embora a cidade inteira seja repleta de obras arquitetônicas, a 
concentração dos turistas é na Piazza San Marco, um belo espaço 
criado no século XI no coração da cidade. Em um dos lados está 
a basílica, dominando praticamente a praça pela sua imponência. 
Apresenta um conglomerado de estilos, adornada com capitéis 
da Sicília, colunas de Alexandria e esculturas da antiga Constan-
tinopla. De arquitetura bizantina, foi construída para abrigar a 
relíquia de São Marcos. Entre seus tesouros, uma maravilhosa 
coleção de mosaicos nas paredes, retratando cenas religiosas. De 
volta à praça, o campanário com 98 metros permite uma vista 
panorâmica. Foi erguido no século XVI e reconstruído em 1902, 
depois de repentinamente desabar.

Vizinha à basílica, outra bela edificação, a Torre dell’Orologio. 
Esta mostra as fases da lua e os signos do zodíaco, 
representados em azul e dourado no grande 
relógio. A torre, construída no final do sé-
culo XV, ostenta no topo a figura do leão 
alado de São Marcos, símbolo da cidade. 

Compondo os outros lados da praça 
estão os pórticos e galerias da Procura-
doria Antiga, construída na renascença 
para a magistratura da cidade, e da 

passou por importantes modificações até o século XVI, quando 
assumiu a aparência atual. Foi a residência dos doges (governan-
tes da cidade) até o século XVIII. Funcionava ainda como sede do 
governo e tribunal.

Do outro lado da Piazzeta, encontra-se a Libreria Marciana, 
também conhecida como Sansovino, em homenagem ao seu ar-
quiteto. Foi erguida entre 1537 e 1560 para abrigar manuscritos 
romanos antigos e a coleção grega de Veneza. Duas colunas de 
granito, trazidas do Oriente, decoram a Piazzeta – uma suporta 
um leão; a outra, a imagem de São Teodoro. 

Procuradoria Nova, edificada para abrigar mais escritórios. A 
seção que cerca a praça a oeste foi adicionada por Napoleão. 

Anexa à Piazza San Marco, a Piazzeta é um espaço menor de 
frente para a baía e cercada de um lado pelo Palácio Ducal, um 
amplo edifício em estilo gótico–veneziano, de mármore branco 
e avermelhado, com arcadas. Construído a partir do século XII, 

vista 
panorâmica 
da Piazza 
San marco

Detalhe da 
fachada da 
Basílica de 
São marcos; 

uma obra 
repleta de 
tesouros 
artísticos
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CIDADANIA

R
etorno ao assunto do poder do voto, em complemento a 
artigo semelhante que tive a honra de ver selecionado 
e publicado antes das últimas eleições presidenciais,na 
edição nº 354, abr/mai/jun de 2010com o mesmo in-
tento de vislumbrar a íntima relação de dependência, 
existente entre o eleitor e a elite política numa nação 
e, consequentemente, nas diversas comunidades 

(municípios que a compõem, que representam o lócus da cultura 
nacional). 

Relembrando o que foi acentuado na época, em um processo 
de eleições onde o VOTO é considerado o principal instrumento 
de um sistema democrático, afirmamos que a qualidade das 
eleições depende diretamente do ELEITOR, ou melhor, de sua 
consciência cidadã. 

A Ciência Política nos ensina que não se pode elevar a qualidade 
da elite política de um país ,sem antes fazê-lo com os membros 
originários: os eleitores. Daí a importância primordial em um país, 
da esmerada manutenção, a cargo dos governantes, de um sistema 
de educação que, desde sua base, se preocupe com a formação 
integral de seus cidadãos. 

Com a recente condenação pelo STF, devido a atos de corrup-
ção praticados por pessoas que ocupavam cargos na alta cúpula 
governamental, nos parece interessante colocar novamente o 
tema, visando a novas reflexões de conceitos éticos em voga na 
administração pública e, de uma maneira geral, na expectativa 
de ressuscitar valores culturais éticos. Move-nos instigar nossos 
concidadãos a esclarecer os já desmotivados – devido à imposição 
de uma cultura da impunidade, por causa de uma série de desman-
dos governamentais ocorridos com certa frequência – a reagirem 
não abrindo mão do direito constitucional de se preparar e votar 
conscientemente nos próximos pleitos eleitorais, não permitindo 
que candidatos populistas, desprovidos de conhecimentos políticos 
se elejam. Usados como “puxadores de legenda” pelas suas posi-
ções de destaque em setores distintos, como lideranças no campo 
artístico, que embora desprovidos de qualquer conhecimento po-
lítico que os capacitem a ocupar o cargo de promotor de políticas 
básicas direcionadas para o bem comum. Como, por exemplo, um 
deputado que em sua campanha alardeava como ferramenta de 
marketing – devidamente orientado pelos líderes de seu partido 
político sabedores da baixa qualidade do eleitor brasileiro – que 

dever de prover a todos um ensino de alta qualidade, a exemplo dos 
antigos grupos escolares e o Colégio Pedro II, onde todos os jovens 
de uma comunidade, independente de sua classe social, estudavam 
orientados por professoras capacitadas, além de frequentemente, 
durante o ano escolar, serem acompanhados por professores cate-
dráticos que reforçavam as noções ligadas à formação da cidadania 
nacional. O sistema de ensino governamental provia 
a toda juventude orientações básicas de cidadania, 
direitos e deveres do cidadão para com seu país, sua 
família, sua comunidade, com isso, proporcionava 
a mesma oportunidade de conhecimento a todos os 
alunos, independente de sua posição na sociedade. 
Daí para a frente, o aproveitamento individual, enfim 
o poder de cada cidadão, dependeria da capacidade e 
da vontade de cada um.  

Assim, vale ressaltar que o ELEITOR, consciente ou 
não de sua opção, oriunda de seu direito como cidadão, no ato de 
seu voto está escolhendo e, melhor dizendo, delegando os poderes 
que a cidadania lhe confere a um representante que fará parte da 
ELITE POLÍTICA e, na presunção de ser eleito, estará recebendo 
uma procuração para poder exercer, agir como se estivéssemos lá 
decidindo o futuro de acordo com nossa aspiração de ver as neces-
sidades e aspirações comunitárias serem alcançadas, tudo isso em 
troca de um juramento de fidelidade efetuado no ato de posse no 
cargo político para o qual foi eleito com um número necessário 
de votos de eleitores que o credenciaram a fazê-lo.  

Cabe alertar que, principalmente nos casos daqueles que assu-
mirão o Poder Executivo, diretamente, estaremos lhes delegando 

um enorme poder em armas, tanto 
das Forças Armadas, quanto dos  

demais setores onde haja necessidade de proteção. Por serem nos-
sos legítimos representantes, a qualquer momento podem utilizar 
tal poder contra quem os elegeu, únicos responsáveis por terem 
sido seus criadores, uma vez que, pelo voto, individualmente, 
estamos lhes transferindo o emprego desse enorme poder, aliado 
aos poderes de nomear seus correligionários para ocupar cargos 

na administração direta e nas estatais; de demitir outros 
funcionários; de cobrar impostos; de rever e adicionar 
legislação com medidas provisórias que, em pouco 
tempo, podem transformar-se em definitivas; exercer a 
administração financeira a seu bel-prazer etc., valendo-
se de um complexo sistema de ligações entre os três 
poderes da República, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário, podendo criar artifícios que burlam orça-

mentos de programas, previamente aprovados.
Lembramos que um Executivo, mal intencionado, 

contando com todo o poder do Estado em suas mãos, apoiado 
em ligações espúrias com os outros dois poderes da República, 
facilmente, com seus atos isentos de fiscalização, buscará colocar 
em vigor diversas medidas que, frontalmente, desagradarão não 
só seus opositores políticos, mas, também, aqueles eleitores que, 
inocentemente, por displicência não analisaram consciente-
mente a fundamentação de suas promessas demagógicas e da 
viabilidade de realização das mesmas. Eles sofrerão bem mais, 
se penitenciando de não ter dado a atenção devida ao ato de votar 
conscientemente, ao passo que, inconscientemente, aceitaram 
votar em quem lhes pediu o voto para um conhecido do amigo, 
um candidato simpático, um que se expressa bem ao falar etc., 
não atento ao que sua ação vulgar, poderá representar para si 
e seus dependentes que, no futuro, terão que se capacitar para 
alcançar seus sonhos e desejos num trabalho que não só atenda 
suas aspirações e aptidões para tal, como os capacite a prover a si 
e a seus dependentes. 

É muito poder preso a um simples juramento de fidelidade, 
que não tem representado os desejos e as aspirações de um povo 

bom, mas desatento até demais. 
Por fim, felizmente, com o recente resultado do Julgamento 

do STF, condenando 25 réus por alta corrupção oriunda do 
desvio de enormes quantias do erário público (cofres públicos) 
então destinadas a suprir as necessidades básicas da sociedade, 
vislumbra-se a luz de um farol, a nos tornar novamente confian-
tes que todos estejam conscientemente acordando e dispostos 

a exigir dos nossos concidadãos, componentes dos 
três poderes constituídos, ações que, de fato, 

possam elevar nossa pátria, dignamente, 
a um lugar de respeitabilidade no 

cenário internacional.
ISSO DEPENDE DE NÓS. 

ESTARMOS PREPARADOS
PARA  ASSUMIR A  

CIDADANIA DA PÁTRIA!
“Não existem países 

subdesenvolvidos, mas 
sim países sub admi-

nistrados.” n

Não  
existem países  

subdesenvolvidos, 
mas sim países sub 

administrados

José DA CunHA FARiA*

O PODER 
DO  vOtO

ainda não sabia o que iria fazer lá, mas prometia que, uma vez 
eleito, reportaria ao povo. Não resta a menor dúvida, uma exce-
lente postura de mestre ilusionista.

Infelizmente, temos presenciado uma gama de falsos líderes, 
utilizando a ferramenta demagógica, geralmente nas épocas pró-
ximas às eleições, prometendo a realização de vários programas 
de impacto que iriam resolver problemas crônicos no cenário 
nacional, notoriamente tão carente de políticas básicas de infra-
estrutura, saúde, transportes, logística, segurança e educação. 
Principalmente a última, que não lhes interessa qualificar para 
não serem incomodados já que tais cidadãos os questionariam 
frequentemente, caso essas políticas não fossem orientadas para o 
BEM COMUM, visando atender às verdadeiras carências nacionais 
e não a interesses de ocasião, que beneficiam momentaneamente 
uma massa. Analfabetos funcionais que podem até escrever seu 
nome e soletrar um texto, porém sem capacidade de entendê-lo. 
Como lhes foi negada uma educação básica que os capacitasse a 
analisar a profundidade de tais medidas numa visão mais ampla de 
conhecimento quanto a sua imperiosa duração, não se apercebem 
que suas verdadeiras intenções guardam o objetivo eleitoreiro de 
permanência no poder por prazo indefinido. Verdadeira “tomada 
de poder” sem respeitar regras básicas de um regime democrá-
tico, tais como a independência dos três poderes da Repúbli-
ca; a desejável “alternância do poder”; e o funcionamento 
pleno das instituições nacionais, atuando direcionadas 
para a realização e fiscalização de políticas públicas, a 
elas atribuídas, para o atendimento das aspirações e 
necessidades do povo, imperiosamente direcionadas 
para alcançar o bem comum. 

Segundo indicadores da ONU, nossos índices 
internacionais quanto à qualidade de ensino têm 
sido ridículos, recentemente, numa lista de 
40 países, ostentávamos o 39o lugar, tendo a 
Finlândia e a Coreia do Sul liderando.

Políticas públicas sérias não têm sido 
vislumbradas, visando assegurar a todas 
as classes sociais oportunidades de vida no 
mesmo nível que outras classes sociais que só 
conseguem fazê-lo à custa de altíssimas mensa-
lidades que são cobradas por colégios particulares, 
dominadores do setor de ensino básico.  

O governo instituído pelo poder do voto popular tem o 

*Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref)
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sEssãO sOLENE

N
o dia 10 de dezembro, no Salão dos 
Conselheiros, no quarto andar da Sede 
Social do Clube Naval, às 17h, a Comissão 
Organizadora da Celebração do Primeiro 
Centenário da Morte do Barão do Rio 
Branco, promoveu uma Sessão Solene 
em homenagem a José Maria da Silva 

Paranhos Junior e posteriormente, no Salão Nobre, 
no terceiro andar, aconteceu o lançamento do livro 
“O Barão do Rio Branco e a Caricatura”.

Iniciando a Sessão Solene, o Presidente do Clube 
Naval, V-Alte Ricardo Antonio da Veiga Cabral, afirmou 
importância de exaltar a atuação do ilustre brasileiro e seu exemplo 
de brilhante atuação profissional para a formação do Brasil que hoje 
habitamos através da utilização da ciência da Diplomacia.

A mesa diretora foi formada pelo  Almirante-de-Esquadra 
(Ref) Mauro Cesar Pereira, ex-Ministro da Marinha,  pelo Presi-
dente do Clube, Vice-Almirante Veiga Cabral e pelo Presidente 
do Conselho Diretor, Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref) Fernando 
Moraes Baptista da Costa.

Inicialmente o Embaixador Manoel Antonio da Fonseca 
Couto Gomes Pereira, Coordenador Geral de Pesquisas do 
Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais foi convida-
do para que proferisse a palestra sob o tema “Rio Branco e a 
Promoção Econômica do Brasil”. 

O palestrante referiu-se principalmente à atuação do Barão 
do Rio Branco na área da econômica internacional, defendendo 
os interesses brasileiros sobre o café, destacando sua partici-
pação como Diplomata.

trechos da palestra do Embaixador Antonio gomes Pereira
Paranhos Junior teve ação relevante quando recebeu a comis-

são de Delegado à Exposição Internacional de São Petersburgo em 
1884 e, depois de proclamada a República, quando foi nomeado 
em 1891, superintendente geral na Europa da emigração para o 
Brasil, cargo que exerceu até 1893. 

Na sua missão à Rússia, como delegado do governo imperial, 
dedicou especial atenção para que fossem conhecidos os resul-
tados conseguidos pelo Brasil e produziu várias obras, sobre a 
história de sua pátria, redigindo “Memória sobre o Brasil para 
a Exposição de São Petersburgo”.  No contato com seus amigos 
jornalistas, especialmente com Gusmão Lobo, tratava de mantê-
los informados de suas atividades.  Da mesma forma, incumbido 
da defesa dos direitos do Brasil na questão das Missões e, poste-
riormente, da Guiana Francesa, não se descuidava de assegurar 
um nível adequado de informação para a imprensa. Ele sabia, 
como poucos utilizar a imprensa daquela época.

Em sequência o V.Almirante Engenheiro Naval Armando de 
Senna Bittencourt  Diretor da Diretoria do Patrimônio Histó-
rico e Documentação da Marinha, proferiu palestra, como ele 
próprio afirmou, “Uma pequena estória”, sobre o “Pensamento 
Militar do Barão do Rio Branco”. Destacando a vida de Paranhos 
Junior como “pitorescamente boêmia e afetiva”, o que acabou 
por proporcionar-lhe oportunidades de crescimento profis-
sional; nos relatou também sobre a contribuição do Barão do 
Rio Branco para formação de uma estratégia de atuação onde a 
Dissuasão Militar aliada a Diplomacia promoveram conquistas 
importantíssimas para o Brasil.

trechos da fala do vice-Almirante Armando de Senna Bittencourt
O Barão conheceu sua futura esposa, a jovem belga Marie Phi-

lomène num café-concerto, o Alcazar, com ela casou-se e teve cinco 
filhos. O filho do Visconde de Rio Branco quase teve sua carreira 
diplomática inviabilizada pelo escândalo de manter união livre 
com uma corista, no entanto, foi nomeado cônsul em Liverpool e 
lá iniciou sua missão, extremamente proveitosa para o Brasil.

O pensamento militar de Paranhos Junior, até hoje é motivo 
de reflexão. As Forças Armadas, segundo ele próprio afirmou, 
devem se apresentar prontas e com armamento atualizado 
(poder bélico) para que se possa promover a Paz através de 
instrumento eficazes de dissuasão.

Outro instrumento utilizado com muita propriedade pelo Barão 
do Rio Branco foi sua influência na imprensa escrita. Tendo come-
çado sua vida como jornalista, Paranhos Junior era um mestre em 
“plantar e colher” notícias favoráveis à sua atuação profissional.

Muito aplaudidos por vasta plateia, formada por Oficiais de Ma-
rinha, Diplomatas, estudantes e convidados, o Embaixador Manoel 
Gomes Pereira agradeceu a acolhida por parte da Diretoria do Clube 
Naval e o V.Alte Bittencourt declarou sua satisfação em mais uma 
vez representar a Marinha em eventos que têm a história da pátria 
e seus heróicos personagens como ponto de destaque.

Após as palestra o Presidente, V-Alte Veiga Cabral, encerrou 
a Sessão Solene e convidou a todos 
para que se dirigissem ao Salão No-
bre, para o lançamento do livro “O 
Barão do Rio Branco e a Caricatura”, 
editado sob a coordenação editorial 
da Sra. Maria do Carmo Strozzi 
Coutinho,  com curadoria e textos 
da Sra. Ângela Porto. 

“A pesquisa começou em 2002. 
Procurando com muito critério 
encontramos diversas publicações 
contendo caricaturas sobre a atua-
ção de Paranhos Junior no cenário 
diplomático mundial. Logo surgiu 
a vontade de editar um livro que 
contivesse as caricaturas mais sig-
nificativas para que pudéssemos 
disponibiliza-las ao público, para que 
todos conheçam um período importante da história da Diploma-
cia Brasileira. Com o primeiro centenário da morte do Barão do 
Rio Branco a oportunidade surgiu e o Clube Naval, onde o próprio 
Paranhos Junior se pronunciou, nos acolheu, tornando possível 
este importante evento,” afirmou Maria do Carmo.

O Clube Naval, a fundação Alexandre de gusmão e o Centro 
de história e Documentação Diplomática promoveram sessão 
solene em homenagem ao Barão do Rio Branco e lançamento 
do livro O Barão do Rio Branco e a Caricatura

hOmENAgEm  
AO BARÃO DO  
RIO 
BRANCO
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ENsAIO

O 
Almirante visitou a Torre de Belém, no Restelo, que 
marca o ponto de partida das “Grandes Navegações” 
dos séculos XV e XVI. Em seguida, caminhou pela Ave-
nida Brasília, na margem direita do Tejo, até o Padrão 
dos Descobrimentos, e atravessou o jardim da Praça do 
Império, em direção ao Mosteiro dos Jerônimos. 

Ao se aproximar da vetusta construção em granito, 
sentiu-se tomado por crescente emoção, que o dominou ao atravessar 
o umbral da porta do templo. Súbito, deu-se conta de estar sozinho 
dentro da gigantesca nave, fracamente iluminada, em contraste com o 
dia ensolarado lá fora. Um órgão enchia o ambiente com uma cantata 
de Bach. Pássaros voavam alto entre as enormes colunas. 

 Contrito, notou que parara entre os túmulos de duas figuras 
maiores da História de Portugal: Luis Vaz de Camões, à direita, e 

Vasco da Gama à esquerda. Homem do mar, como eles, sentiu-se 
enlevado por compartilhar um momento de intimidade com os dois 
gigantes que haviam mudado a face do mundo: o valente Navegador 
e o Poeta maior, cantor de seus feitos para a eternidade dos povos.

Em comum entre eles três, existia o mar singrado durante 
suas vidas, em épocas tão diferentes. O mar imenso, imutável ao 
longo dos séculos, que os conduzira a diferentes destinos, marca-
dos pelas partidas, as longas singraduras, o isolamento em noites 
escuras, os céus cravejados de estrelas, as tempestades assustado-
ras, reafirmando a insignificância dos homens perante os deuses. 
De forma idêntica, eles viveram as expectativas das entradas em 
muitos portos, dos contatos com seres humanos diferentes, das 
incontáveis experiências de relacionamentos. Vidas aventurosas 
de que se orgulhavam terem vivido com plenitude.

O Almirante aproximou-se do túmulo de Vasco da Gama, sobre 
o qual está deitada sua figura, esculpida em mármore. Ali ficou por 
longos minutos, observando os detalhes daquela obra de arte, en-
quanto seu pensamento alçava voo, nas mais diferentes direções. 

Foi assim que imaginou o momento em que aquele súdito fiel 
recebera do rei D. Manoel I , em 1497, a incumbência de comandar 
um pequeno grupo de navios para atingir as Índias, contornando o 
cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, conforme fizera 
Bartolomeu Dias, uma década antes.

O rei transmitira-lhe a convicção de ser esse o melhor cami-
nho para chegar àquele objetivo tão cobiçado. Seu antecessor, 
D. João II, enviara observadores no sentido inverso da rota 
das especiarias. Alegando buscarem o lendário reino de Preste 
João, percorreram o Mediterrâneo e a costa norte da África, até 
Alexandria. De lá, navegaram no Mar Vermelho, contornando 
o Oriente Médio, sob jugo otomano desde a queda de Constan-
tinopla para o Sultão Mehmed II, em 1453.  Cruzaram o Mar 
Arábico até a costa da Índia, observando o intenso comércio de 
mouros e indianos nele existente. 

Ainda dentro daquela década fantástica, Cristóvão Colombo, a 
serviço da Espanha, descobrira diversas ilhas, em 1492, após nave-
gar várias semanas para oeste. Elas se encontravam nas latitudes 

tropicais do Hemisfério Norte onde, logo depois, outros navios 
ibéricos acharam imensas terras, a oeste e ao sul. 

Essas informações, acumuladas e processadas nas cortes de 
Lisboa e Madri, indicavam existirem grandes possibilidades nesse 
Novo Mundo, nomeado Índias Ocidentais por Colombo. Tanto foi 
assim, que ambos os reis se apressaram em assinar o Tratado de 
Tordesilhas, em 1494, sob as bênçãos do Papa, assegurando-lhes a 
propriedade de todas essas terras, descobertas ou a encontrar.

Contudo, isso não satisfazia Portugal que iniciara, em 1415, 
as navegações nas costas d’África, com a tomada de Ceuta. Isso 
lhe dera grande dianteira em relação à Espanha, dedicada a 
combater os mouros, ocupantes de parte de seu território, e só 
expulsos no final do século. 

Nessas sete décadas e meia, os portugueses percorreram, de for-
ma meticulosa, toda a costa atlântica da África e instalaram feitorias 
em enseadas, baías e bocas de rios, para a exploração comercial de 
seu interior. Em regra, davam-lhes nomes de santos do calendário 
religioso, conforme a data da descoberta. As exceções eram os rios, 

os LUSÍADAS
UmA 

vIAgEm PElO 
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Domingos CAstello bRAnCo*

luiz de Camõesvasco da gama
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o pão árabe, em versão adaptada e assado em fornos. O resultado foi 
o famoso biscoito naval, muito durável, usado até o século XIX.  Sua 
produção, para abastecer navios, feitorias e fortes, cresceu com rapi-
dez, e passou a ser assunto de Estado, envolvendo o próprio rei.   

A qualidade da água para beber era um enorme problema, em 
parte resolvido com vinho, simples ou misturado, para reduzir a pro-
liferação de micro-organismos. As condições de sanidade e higiene 
nos navios eram terríveis. As doenças proliferavam, interrompendo 
viagens por perda de tripulantes. O escorbuto devastava tripulações, 
privadas das vitaminas de frutas e verduras.     

Eram quatro os navios para a nobre e arriscada missão de 
Vasco da Gama. Três naus: São Gabriel, comandada pelo próprio 
Vasco, São Rafael, sob comando de Paulo da Gama, seu irmão, 
e a São Miguel, com o capitão Gonçalo Nunes. Esta última era 
uma unidade de apoio, com mantimentos e material diverso. O 
maior desses navios media cerca de 27 metros, tamanho limi-
tado pelas alturas das árvores de que eram feitas suas quilhas e 
mastros. Havia, também, a caravela Bérrio, de Nicolau Coelho, 
bem menor, com pouco calado e de manobra mais fácil, muito 
útil nas aproximações das costas e entradas de portos.

As tripulações somavam em torno de 170 homens. Além dos 
capitães, havia pilotos, mestres, escrivães, tradutores, frades e a rude 
marujada.  Por ser uma viagem exploratória, levavam presentes para 
autoridades de portos a serem visitados. Eram objetos simples e úteis, 
do agrado dos povos primitivos da costa atlântica africana.

Em nada se comparavam, porém, à riqueza e sofisticação que 
iriam encontrar na costa leste da África e, em particular, na Índia. 
Transportavam, também, “padrões”, marcos de pedra, com as armas 
de Portugal esculpidas e inscrições significativas, a serem cravados 
nas novas terras, afirmando a soberania portuguesa sobre elas.

O Almirante afastou-se do túmulo de Vasco da Gama e dirigiu-
se ao de Luiz Vaz de Camões. Reverente, trazia consigo todo o peso 
de Os Lusíadas, a monumental obra do poeta, com seus dez cantos, 
mais de mil e cem estrofes e de oito mil e oitocentos versos decas-
sílabos heroicos. Algo sublime, fruto da infinita capacidade de criar 
do ser humano; o autor, entretanto, jazia em mármore, sobre o 
túmulo, que o visitante passou a observar, em ato de contrição. 

Era-lhe quase incompreensível como Camões, o homem, tivera 
condições de escrever uma obra daquele porte, complexidade, erudição 
e beleza, nas condições em que vivera, em meados do século XVI. 

Após estudos em Coimbra, muito moço, ele prestou serviço 
militar em Ceuta, onde perdeu um olho, durante combate aos 
mouros. Mesmo assim, dedicou-se à vida militar e passou parte da 
vida na Índia e regiões próximas. Além disso, viajou para a China, 
vivenciando várias experiências nas costas sul-asiáticas e ilhas 
adjacentes. Irrequieto, brigão, bom combatente, foi preso algumas 
vezes. Grande conversador, obviamente dotado de grande sensibi-
lidade, atraía as mulheres, sendo personagem de muitos amores. 
O parco soldo de praça era-lhe sempre insuficiente... 

A partida para a grande aventura ocorreu do Restelo (Torre de 
Belém), em 8 de julho de 1497, como diz o poeta em Os Lusíadas:

As armas e os barões assinalados  
Que, da Ocidental praia Lusitana, 
Por mares nunca de antes navegados, 
Passaram ainda além da Taprobana1.
Em perigos e guerras esforçados, 
Mais do que prometia a força humana,

E entre gente remota edificaram
Novo Reino, que tanto sublimaram.”                    

(Canto I, estrofe 1)

Apesar das resistências existentes na Corte, fizeram-se ao mar 
por imposição do rei D. Manoel I, cumprindo uma política de 
Estado, quase centenária, herdada de seus antecessores. Momen-
tos antes da partida, da praia cheia de gente, o Velho do Restelo, 
personagem criada por Camões, criticou a ousadia lusa e suas 
prováveis  consequências:

Ó glória de mandar, ó vã cobiça 
Desta vaidade, a quem chamamos Fama!
Ó fraudulento gosto, que se atiça
Cua aura popular, que honra se chama...

(Canto IV, estrofe 95)

O primeiro trecho da viagem fez-se em águas já conhecidas, 
com a companhia de Bartolomeu Dias, em uma caravela, até a 
altura do Golfo da Guiné. Camões aproveita essa rotina e, para 
dar tom épico aos fatos, à semelhança de Homero, engendra uma 
narrativa heroica, envolvendo os deuses do Olimpo, surpreendidos 
pela audácia dos portugueses. 

Júpiter convoca um concílio na sua corte celeste, em que Vênus, 
sua filha, defende a empreitada. Entretanto, Baco, também seu filho, 
enciumado, a ela se opõe, por constar como descobridor das Índias, 
na mitologia grega. Ao fim, a viagem é aprovada. Inconformado, Baco 
recorre a Netuno, em seu reino nas profundezas dos mares, incitando-
o a destruir a frota de Gama com tempestades. Vênus interfere, porém, 
junto a Netuno, e garante mares calmos aos feros lusos.               

A pequena frota enfrentou ventos contrários, ao navegar mais ao 
sul, e teve de se afastar muito da costa, prática que passou a chamar-se 
a “volta do mar”. Foram três meses em pleno Atlântico, até chegarem 
à baía de Santa Helena, ainda na costa sul da África, com várias perdas 
de tripulantes motivadas por escorbuto. Ali, transferiram para os 
outros navios as provisões da nau de apoio, a São Miguel, que estava 
imprestável para navegar com segurança. Ela foi desmantelada para 
evitar que caísse em mãos de países concorrentes.

As conhecidas dificuldades para “dobrar” o Cabo da Boa Espe-
rança, poucos dias após saírem de Santa Helena, levaram Camões 
a criar a figura ameaçadora de um titã, o gigante Adamastor, que 
faria essa empresa quase impossível. Ele apareceu de repente e 
assim rugiu para Vasco:

Sabe que quantas naus esta viagem                       
Que tu fazes, fizerem, de atrevidas,              
Inimiga terão esta paragem, 
Com ventos e tormentas desmedidas...                                                

(Canto V, estrofe 43)

O astuto Gama estabeleceu um diálogo com a horrenda figura, 
que lhe confessou estar ali como castigo, por se apaixonar por Tétis, 
a mais bela das ninfas do mar, desejada por Júpiter e Netuno. Dito 
isso, o gigante desapareceu em prantos e suas lágrimas tornaram-
se espuma do mar, dando passagem para os lusos. Quatro meses 
e meio após a saída de Lisboa, os três navios contornaram o cabo 

que recebiam números provisórios. Sua denominação final cabia ao 
rei, pela importância para a penetração nos novos territórios.

Nesse período de tentativas e erros, desenvolveu-se o instru-
mental necessário a tais explorações, abrangendo diversas tecnolo-
gias. Surgiram embarcações cada vez mais adequadas à navegação 
de alto-mar, maiores, melhor projetadas e mais resistentes. Mesmo 
assim, a vida útil desses navios raramente passava de duas a três 
viagens, resultando na devastação das florestas, na busca de árvores 
maiores e madeiras mais resistentes para construí-las.

Os portugueses se afastaram das costas, para aproveitar melhor 
os ventos, pela grande dificuldade de navegar no contravento, com 
navios ainda rudimentares. Isso levou à evolução na arte de marear, 

incluindo o uso de instrumentos de observação astronômica. Para 
tanto, os lusos apoiaram-se nas práticas das caravanas de beduínos, 
percorrendo os desertos. Como eles, passaram a orientar-se pelo sol, 
pela lua e pelas grandes estrelas, com seus nomes árabes: Altair, 
Sírius, Aldebaran, etc...Também desenvolveram a cartografia, os 
diários de bordo, a observação os ventos, dos “fogos de santelmo” 
e demais fenômenos oceânicos.       

A sobrevivência das tripulações ficou muito mais difícil com 
períodos maiores em alto-mar. Passou a ser essencial preparar e 
armazenar melhor os mantimentos. A tradição lusa forneceu os 
salgados, os defumados, as salmouras conservantes em barris. A 
tecnologia dos beduínos veio, ainda, em socorro dos navegantes com 
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perigoso e aproaram ao norte, em busca do objetivo final.
Na subida pela costa leste africana, os navegantes notaram forte 

presença muçulmana, dominando a navegação e o comércio. Com 
tripulações exaustas e assoladas por doenças, Gama fundeou na foz 
de um rio. Ali permaneceram por um mês, para repouso, aguada, 
reparação, faxina geral nos navios, e tratamento dos doentes. 
Camões fala do terrível escorbuto:

E foi que, de doença crua e feia,
A mais que nunca vi, desampararam
Muitos a vida, e em terra estranha e alheia
Os ossos para sempre sepultaram...

(Canto V, estrofe 81) 

Moçambique foi o primeiro porto onde entraram. O sultão 
os recebeu muito bem, por julgá-los muçulmanos, e prometeu-
lhes dois práticos para levá-los até a Índia. Contudo, ao serem 
identificados como cristãos, foram obrigados a sair de lá, atirando 
contra a cidade.  

A escala seguinte foi em Mombaça, poucos dias depois. Caute-
losos, fundearam longe do porto e enviaram mensageiros à terra, 
onde a população moura se mostrou arredia. Ao contrário, o re-
gente local lhes enviou boas-vindas, com muitas promessas. Vasco, 

Tanto que à nova terra se chegaram,
Leves embarcações de pescadores         
Acharam, que o caminho lhe mostraram
De Calecu, onde eram moradores.
Para lá logo as proas se inclinaram
Porque esta era a cidade, das milhares
Do Malabar, melhor, onde vivia
O Rei que a terra toda possuía.                                            

(Canto VII, estrofe 16)

   Um grupo de turistas aproximou-se do túmulo de Camões, com 
um guia falando baixo, em respeito ao ambiente severo do templo. 
O Almirante, arrancado de seus devaneios, afastou-se do poeta e 
retornou a Vasco da Gama, retomando o diálogo com o passado.

Os navios portugueses permaneceram cerca de três meses 
em Calicute. O maior impacto para os lusos foi o elevado grau de 
desenvolvimento da região, povoada por indianos e muçulmanos, 
em convivência pacífica. Os cristãos eram raros, apesar de os tripu-
lantes terem, no início, confundido as imagens budistas com as de 
santos católicos. O sistema de castas também os chocou, apesar de 
virem de um país com imensas e consagradas diferenças sociais.

Da parte dos visitantes, ressalte-se a má condição dos marujos  
em seus poucos navios, duramente castigados pelo mar. As roupas 
gastas, o abatimento físico dos homens, os aparelhos dos mastros 
danificados eram visíveis da praia, apesar da distância dos navios 
ancorados, por inexistência de cais, regra geral na época.

Vasco da Gama foi à audiência com o samorim, soberano da 
região do Malabar, incluindo as cidades de Cochin, Cananor e 
Chale. Acompanhou-o o catual, governador de Calicute, que o 
recebeu com pompas, na praia da cidade. Era o momento mais 
importante da viagem. 

Para tanto, sem banho havia meses, o navegador português 
vestiu sua grossa roupa cerimonial, com capa e chapéu de plumas, 
adequados ao clima europeu, e enfrentou o bárbaro calor da época 
pré-monções. Foi seguido pelos portugueses mais representativos 
e um mouro, chamado Monçaíde, nascido no Marrocos e morador 
da cidade, contratado como intérprete. 

O encontro se deu no luxuoso palácio do Samorim. Gama ini-
ciou o diálogo descrevendo-lhe o reino de Portugal, de onde viera, 
e exaltando os feitos do seu povo, inclusive a longa e penosa viagem 
até ali. Em seguida, em nome do rei D. Manuel I, transmitiu ao 
Samorim o interesse de seu soberano em firmar laços de amizade 
e cooperação entre os reinos, incluindo eventual apoio militar.

Esses entendimentos deveriam ser coroados com intercâmbio 
comercial regular entre eles, pela rota recém-percorrida por seus 
navios. Finalmente, entregou ao indiano os presentes que D. Ma-
nuel I lhe enviara, os quais não impressionaram o regente, nem os 
membros da corte.  Assim é descrito o momento histórico:

                   
Tal embaxada dava o Capitão, 
A quem o Rei gentio respondia
Que ver embaxadores de nação
Tão remota, grão glória recebia;
Mas neste caso a última tenção

Com os de seu conselho tomaria, 
Informando-se certo de que era
O Rei e a gente e terra que dissera.

(Canto VII, estrofe 64)          

Os portugueses foram alojados no palácio e celebraram-se 
festejos em sua honra, noite adentro. Ali permaneceram nos dias 
seguintes, enquanto o samorim aguardava as informações que man-
dara levantar a respeito das afirmativas e propostas de Gama. 

 Nesse processo, Monçaíde foi objeto de longos interrogatórios 
sobre suas origens. O catual visitou os navios, fundeados a uma 
distância cautelosa da cidade, sob comando de Paulo da Gama.  Ele 
foi recebido com trombetas e tiros de canhões, para impressionar 
os nativos. Travou-se, então, um longo diálogo entre o catual e 
Paulo, quando este exaltou os feitos portugueses.

Esses fatos despertaram a curiosidade da população e a notícia 
da presença dos portugueses correu o Malabar. A nova alarmou 
também os mouros, operadores no Mar da Arábia, e deste para a 
África, Oriente Médio e Mediterrâneo, via Mar Vermelho e Golfo 
Pérsico. Já os comerciantes indianos viram nos lusos uma opção 
para escapar desse monopólio. 

Os catuais das diversas cidades do Malabar, bem gratificados 
pelos navegadores, pressionaram o samorim, em Calicute, para 
não aceitar qualquer negócio com os intrusos cristãos europeus. 
O mesmo ocorreu com os conselheiros do monarca e, com os sa-
cerdotes hinduístas, vaticinando maus agouros para as tratativas 
com os portugueses. Camões mostra a difícil situação do rei:

Diversos pareceres e contrários,
Ali se dão, segundo o que entendiam;
Astutas traições, enganos vários,
Perfídias, inventavam e teciam;                             

(Canto VIII, estrofe 52)

O samorim via algumas vantagens nas propostas lusas, e temia 
que o catual da próspera Cochin, com pretensões à independência, 
pudesse se aproveitar delas. Então, protelou as decisões, retendo 
Vasco e seu cortejo no palácio. Em paralelo, o catual de Calicute 
passou a criar dificuldades, de toda ordem, para os navios lusos. 

Vasco e Paulo da Gama começaram a se comunicar por bilhe-
tes. Preocupados em reabastecer os navios e obter amostras das 
cobiçadas especiarias, resolveram transportar, em seus próprios 
batéis, tapetes e tecidos portugueses para negociar no mercado 
geral da cidade. Tal medida despertou o interesse de comerciantes 
indianos, que passaram a frequentar os navios. 

Gama teve notícia de um comboio mouro que, em breve, 
chegaria a Calicute. Ele incluía navios armados e era oriundo de 
Jedá, no Mar Vermelho. Isso forçou Vasco a buscar um entendi-
mento definitivo com o monarca. Camões deixa de lado o Olimpo 
e descreve a dura realidade, assim falando o samorim:

Eu sou bem informado que a embaixada
Que de teu Rei me deste, que é fingida;
Porque nem tu tens Rei, nem pátria amada, 
Mas vagabundo, vais passando a vida.

(Canto VIII, estrofe 62)

temendo uma cilada, partiu para Melinde, a um dia de viagem. 
Foram muito bem recebidos no novo porto, apesar de a po-

pulação ser indiana muçulmana. A cidade era o principal centro 
comercial daquela costa, acostumada a conviver com estranhos. O 
rei de Melinde fez questão de vir a bordo, curioso sobre a viagem 
dos portugueses e interessado em negócios regulares com eles. 

Camões aproveita a oportunidade para inserir, no diálogo entre 
o regente e Vasco, uma detalhada descrição da geografia europeia, 
acrescida de narrativa minuciosa da História de Portugal, desde as 
origens até aquele momento. Tudo isso temperado por uma interação 
com os deuses do Olimpo e figuras notáveis do Império Romano. Tal 
artifício, recorrente no texto, revela-se um dos principais esteios de 
Os Lusíadas, sublimando toda a fantástica obra do Poeta. 

Em conseqüência da boa vontade do monarca, os navios foram 
bem reabastecidos e suspenderam alguns dias depois, com um 
prático experiente para levá-los até a Índia, e com a promessa de 
ali retornarem na viagem de regresso a Portugal. 

Camões descreve a ocorrência de uma violenta tempestade, por 
obra de Baco, em seus últimos esforços para impedir o sucesso dos 
lusos. Porém, com nova ajuda de Vênus, os navios de Vasco, após a 
travessia do Índico, aportaram em Calicute a 20 de maio de 1498. 
Haviam decorrido dez meses desde a saída de Lisboa.

A sensação da chegada, sempre vivida intensamente por 
navegantes de qualquer latitude e época, é assim descrita:    
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do cativeiro no palácio, com um pedido de desculpas do samorim. 
Seguiu-se a troca dos reféns e a devolução das mercadorias apreen-
didas. Não havia mais ambiente para permanecerem no porto.

Os navios suspenderam de Calicute, em 29 de agosto de 1498, 
trazendo a boa nova da descoberta do “Caminho Marítimo para a 
Índia”. Além disso, Vasco da Gama, a duras penas, conseguiu  obter 
do samorim um compromisso escrito, assim dizendo:

“Vasco da Gama, fidalgo de vossa casa, veio à minha terra, 
com o que eu folguei. Em minha terra, há muita canela, e muito 
cravo e gengibre e pimenta e muitas pedras preciosas. E o que 
quero da tua é ouro e prata e escarlata.”

Os navios levavam modestas quantidades das cobiçadas espe-
ciarias, e alguns objetos típicos da cultura local, obtidos em troca 
dos tecidos e tapetes portugueses vendidos no mercado. Também, 
transportavam, à força, alguns nativos malabares, da escolta que 
levou os reféns portugueses até os navios. Vinha, ainda, o intérprete 
Monçaíde, convertido ao cristianismo pelo batismo.

No primeiro trecho da viagem, Gama foi até a ilha Angediva, 
próxima à Goa, cerca de 300 milhas costa acima. Ali, cravou um 
“padrão”, tomando posse da terra para Portugal. Esse fato mostra 
o notável planejamento dos portugueses, ao se apoderarem dessa 
ilha, em posição privilegiada. Ela serviria de base para a futura 
conquista de Goa, principal porto do oeste da Índia, o que veio a 
ocorrer em 1510.

A travessia seguinte, até Melinde, foi muito penosa, devido às 
calmarias e ventos pela proa, típicos das monções. Os pequenos 
navios lusos vagaram pelo Índico durante três meses, chegando 
a Melinde, em 7 de janeiro de 1499. Seu estado era lamentável, 
agravado pela perda de muitos homens, por escorbuto e fome. Isso 
levou ao remanejamento das tripulações para a nau São Gabriel e 
a caravela Bérrio. A São Rafael, em pior estado, foi destruída.

O sultão de Melinde deu todo apoio logístico aos navios, reite-
rando o interesse em colaborar com os portugueses em seus próxi-
mos trânsitos pela região. Revigorados, os lusos seguiram viagem, 
em 13 de janeiro, contornaram o Cabo da Boa Esperança, em 20 
de março, e atingiram Cabo Verde, em 25 de abril de 1499. 

Paulo da Gama adoeceu gravemente. Vasco da Gama fretou uma 
caravela ligeira, em Cabo Verde, e prosseguiu pela derrota mais rá-
pida, via ilhas dos Açores, tentando chegar logo a Lisboa para salvar 
o irmão. Contudo, Paulo faleceu nos Açores e Vasco prosseguiu 
para Portugal, onde aportou ao final de agosto de 1499. 

Enquanto isso, a caravela Bérrio, sob o comando de Nicolau 
Coelho, chegou a Lisboa em 10 de julho de 1499, seguida pela nau 
São Gabriel, alguns dias depois. Haviam decorrido dois anos e dois 
dias desde a partida de Lisboa. Dos cerca de 170 tripulantes iniciais 
da viagem, retornaram somente 55! Camões registra o feito:

                     
Assim foram cortando o mar sereno,
Com vento sempre manso e nunca irado,
Até que houveram vista do terreno
Em que nasceram, sempre desejado.
Entraram pela foz do Tejo ameno, 
E a sua pátria e Rei temido e amado
O prêmio e glória dão por que mandou,
E com títulos novos se ilustrou.                                           

(Canto X, estrofe 144)

O poeta dedica, ainda, parte de sua obra maior para reafirmar a 

glória dos navegadores lusos. Para tanto, cria a metáfora da Ilha dos 
Amores, obra de Vênus para premiá-los pelo grande feito, realizado 
com férrea vontade e imenso sacrifício. Os indomáveis navegadores 
são levados a uma ilha paradisíaca, em algum ponto do Índico, onde 
os espera Tétis, a “Ninfa do Oceano”, com lindas companheiras, 
sequiosas em agradá-los. O que ali se passou é narrado em versos 
magistrais, com pleno conhecimento de causa por parte do autor: 

Sigamos essas Deusas, e vejamos
Se fantásticas são, se verdadeiras.
Isto dito, velozes mais que gamos, 
Se lançam a correr pelas ribeiras.
Fugindo as Ninfas vão por entre os ramos, 
Mas mais industriosas que ligeiras,
Pouco a pouco, sorrindo, e gritos dando,
Se deixam ir dos galgos alcançando.                                                  

(Canto IX, estrofe 70)

E sendo mais explícito:
                    
Que famintos beijos na floresta, 
E que mimoso choro que soava!
Que afagos tão suaves, que ira honesta,
Que em risinhos alegres se tornava!
O que mais passam na manhã e na sesta,
Que Vênus com prazeres inflamava.                                            

(Canto IX, estrofe 83)

A magna Ninfa Tetis dirige-se a Vasco e
Tomando-o pela mão, o leva e guia
Para o cume de um monte alto e divino
No qual uma rica fábrica3 se erguia
De cristal toda e de ouro puro e fino.

(Canto IX, estrofe 87)                                                      

É servida uma lauta e rica refeição ao capitão e seus homens, 
seguida de longa e restauradora sesta. Nessa ocasião, em um bos-
que perfumado, Tétis se entrega a Vasco e ambos desfrutam uma 
sublime tarde de amor. O poeta assim exalta a transcendência dos 
feitos portugueses, cujo valor beira ao divino olímpico.

Em seguida, Camões leva Vasco e Tetis a um local onde:

Aqui um globo veem no ar, que o lume 
Claríssimo por ele penetrava, 
De modo que seu centro está evidente. 
Como a sua superfície, claramente.                         

(Canto X, estrofe 77)

A partir da visão desse globo celeste, o universo é mostrado a 
Gama pela Ninfa, baseado na cosmologia geocêntrica de Ptolomeu, 
ainda vigente na época da viagem à Índia. Ela enumera diversas 
esferas transparentes, concêntricas em torno da Terra, na primeira 
das quais está o sol, e as outras com os planetas.  

Esse conjunto, em permanente movimento, é chamado de 
“Máquina do Mundo”. Ele tem como pano de fundo o grande globo, 
onde estão as estrelas, com destaque para as constelações do Zodíaco. 
É nele também, que está o “Empíreo”, o “Paraíso”, a “Mansão dos 
Bem-Aventurados”, de onde o Deus cristão governa o mundo. 

O poeta tem dúvidas:

É Deus; mas o que é Deus, ninguém o entende;
Que a tanto o engenho humano não se estende.

(Canto X, estrofe 80) 

Nesse estágio do texto, Tétis assume que Vasco está preparado 
para conhecer o futuro, desde 1499, em curso, até meados do século 
XVI, em que Camões finalizará o texto de Os Lusíadas. A Ninfa 
aponta para a Terra, no centro da grande “máquina” e vaticína  o 
que Gama passará a viver e conhecer daí em diante:    

                    
Verás as várias partes, que os insanos
Mares dividem, onde se apousentam
Várias Nações, que mandam vários Reis,
Vários costumes seus e várias leis.   

(Canto X, estrofe 91)

Uma fantástica viagem se inicia com uma breve menção à Eu-
ropa. Segue-se a descrição do que será a incrível atividade lusa na 
África, nos mares Vermelho e da Arábia, e no Golfo Pérsico (Ormuz, 
Catar, Barein,Tigre e Eufrates...). Tétis aponta o Índico:       

Por este mar a gente Lusitana. 
Que com armas virá depois de ti, 
Terá vitórias, terras e cidades, 
Nas quais hão-de viver muitas idades.

(Canto X, estrofe 107)

São ressaltados os muitos pontos de interesse comercial nas 
costas da Índia, os grandes rios de penetração, Indus e Ganges, 
a ilha do Ceilão (Sri Lanka) e o Golfo de Bengala. A descrição 
prossegue com o estreito de Málaga, Cingapura, o reino do Sião 
(Tailândia), e o Camboja, com o rio Mekon.

E critica os presentes recebidos, de pouco valor:

E, se de grandes Reinos poderosos
O teu Rei tem a régia majestade, 
Que presentes me trazes valorosos, 
Sinais de tua incógnita verdade?

(Canto VIII, estrofe 6)

Ao que responde Vasco da Gama:
                       
Porque, se eu de rapinas só vivesse,
Undivago ou da pátria desterrado,
Como crês que tão longe me viesse
Buscar assento incógnito e apartado?
Por que esperanças ou por que interesse
Viria exprimentando o mar irado,
Os Antárticos frios, e os ardores
Que sofrem do Carneiro2 os moradores?                             

(Canto VIII, estrofe 67)

Os desentendimentos causaram grande preocupação a Vasco, li-
teralmente preso no palácio. Além disso, qualquer pedido de apoio ao 
catual era condicionado a exigências para os navios fundearem mais 
perto da cidade, causando suspeitas da intenção de abordá-los.  

Tal situação chegou a um impasse quando o Catual mandou 
prender os lusos no mercado e apreender-lhes as mercadorias. A 
reação de Paulo foi reter a bordo alguns comerciantes indianos 
de prestígio. Isso provocou a liberação de Vasco e acompanhantes 
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É no Mekong (Vietnã) onde ocorre o curioso episódio do nau-
frágio do navio em que viajava Camões para a China (Macau). Diz 
a lenda que ele estava acompanhado por uma mulher, de nome 
Dinamene. O navio, de fato, afundou nos baixios da foz do rio,  
constando que ela morreu. Porém, o poeta salvou o ma-
nuscrito inacabado de Os Lusíadas, conforme registrado no 
próprio texto:

Este receberá plácido e brando,
No seu regaço o Canto que molhado
Vem do naufrágio triste e miserando,
Dos procelosos baxos escapado.                       

(Canto X, estrofe 128)

 Em seguida, é mostrada a China, eterna e misteriosa:
                   
Aqui o soberbo Império que se afama
Com terras e riqueza não cuidada4,
Da China corre e ocupa o senhorio
Desde o Trópico quente e o Cinto frio.

(Canto X. estrofe 129)    

E continua a Ninfa:

Olha o muro e edifício nunca crido
Que entre um império e outro se edifica,
Certíssimo sinal e conhecido
Da potência real, soberba e rica.

(Canto X, estrofe 130)

Essa parte da travessia termina no Japão:

Esta, meia escondida, que responde
De longe à China, donde vem buscar-se                
É Japão, onde nasce a prata fina, 
Que ilustrada será co a Lei divina!

(Canto X, estrofe 131)

A “Maquina do Mundo” continua a girar. Tétis passa a 
mostrar a Gama outras partes da Terra que os incansáveis 
lusos iriam incorporar ao mundo europeu, durante o século 
XVI. Assim, aponta as muitas ilhas do Oriente, produtoras das 
cobiçadas especiarias, (Molucas, Bornéu, Banda, Sumatra, 
Java etc...). Voltando para leste, inclui as Maldivas e Socotra, 
próxima ao Mar Vermelho, chegando a São Lourenço (Mada-
gascar), junto à África.

A Ninfa narra, então, os grandes feitos de heróis lusos no afã 
de conquistar e manter os novos territórios. Entre eles, mencio-
na Martim Afonso de Souza, em sua passagem pela capitania de 
São Vicente, com papel relevante na expulsão dos franceses do 
Rio de Janeiro, antes de atuar decisivamente na Índia. Trata-se 
da única menção, no texto, ao nosso país com o nome atual:  

Das mãos do teu Estevão vem tomar
As rédeas um, que já será ilustrado
No Brasil, com vencer e castigar
O pirata Francês, ao mar usado.
Depois, Capitão-mor do Índico mar,                             

(Canto X, estrofe 63)
Por fim, Tétis aponta as Américas, do Ártico à Antártida, 

chamando-as de “grande terra” e dizendo:

Castela, vossa amiga, será digna
De lançar-lhe o colar ao rudo colo5, 
Várias províncias de várias gentes. 
Em ritos e costumes, diferentes.

(Canto X, estrofe 139) 

A última menção da Ninfa a terras americanas, a serem desco-
bertas pelos feros lusos “nos insanos mares”, é:

     
Mas cá onde mais se alarga, ali tereis
Parte também, co pau vermelho nota, 
De Santa Cruz o nome lhe poreis, 
Descobri-la-á a primeira vossa frota. 

(Canto X, estrofe 140)

Note-se que Pedro Álvares Cabral não é citado e o destaque ao 
Brasil é pequeno, num poema do porte de Os Lusíadas. Contudo, 
pode-se alegar que essa citação, ao final do poema, é premonitória da 
relevância que o Brasil passaria a ter para Portugal, em definitivo.  

O Almirante retorna à realidade presente, devido ao burburinho 
da visitação. Caminha a uma capela lateral do enorme mosteiro e se 
ajoelha junto a um altar menor, iluminado por velas bruxuleantes.

Ali, ele reza a N. Sra. dos Navegantes, pelas almas dos pilares da 
História de Portugal, o Navegador e o Poeta. Ora, ainda, pelos muitos 
Marinheiros Portugueses, atores da epopeia de desvelamento do 
mundo. Reza, também, por suas mulheres, cujas lágrimas “salgaram 
o mar”, no inspirado dizer de Pessoa, outro grande poeta luso.     

Em seguida, o Almirante dirige-se à saída e cruza seus umbrais, 
mergulhando na claridade do lindo dia de outono em Lisboa.

À guisa de conclusão
 • Camões deixa as Índias e retorna a Portugal, em 1570. Com 

grandes dificuldades, publica Os Lusíadas em 1572. O poema é dedi-
cado ao rei D. Sebastião I, do qual recebe um prêmio de quinze mil 
réis anuais. O Poeta morre em 1580, de peste, aos 56(?) anos.

• O inflamado Camões, entre outros cortesãos, incita o jovem 
e inseguro D. Sebastião I a invadir o Marrocos, em busca de glória 
para Portugal, como insiste na última estrofe do poema:

Ou fazendo que, mais que a Medusa,
A vista vossa tema o Monte Atlante, 
Ou rompendo nos campos de Ampelusa
Os muros de Marrocos e Trudante.”

(Canto X, estrofe 156)

 FIM
     
• Logo abaixo desta palavra FIM, Camões surpreende o leitor 

com uma afirmativa que reforça a ideia da última estrofe:
    

Povos da costa africana se submeterão aos
portugueses”

• O inexperiente D. Sebastião I, invade o Marrocos, em um 
arroubo. É logo derrotado na grande batalha de Alcácer-Quibir, 
em 1578. Morre a nata da jovem nobreza lusa. O rei desaparece 
para sempre. Sem rumo, Portugal é anexado pela Espanha até 
1640. O espaço marítimo português encolhe, com a chegada 

de outros países europeus. 
• Em parte devido à insistência de Camões por mais glória lusa, 

e contrariando os conselhos do “Velho do Restelo”, o maravilhoso 
mundo português, magistralmente descrito pelo poeta, começa a 
desaparecer e a entrar para a História. n

1 – Taprobana: Ceilão, Sri Lanka.
2 – Carneiro: o mesmo que Áries; signo do Zodíaco.
3 – Fábrica: edificação.
4 –- Não cuidada: que não se importa.
5 – Colar ao rudo colo: subjugar.

*Contra-Almirante
domingos860@gmail.com
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O 
homem é o que pensa. Eis uma frase bem comum de 
se ouvir. Quando se diz que alguém “tem um bom 
modo de pensar” é porque, na verdade, parece uma 
boa pessoa. O pensamento é considerado como um 
espelho do caráter. 

Ao lermos um pensamento nas páginas de um 
livro, julgamos que o autor, em sua vida cotidiana, 

aja de modo coerente com o que escreveu, tanto faz tratar-se de 
um filósofo materialista, ou de um mestre religioso. E será mesmo 
que isso acontece?

O pensamento do religioso e o do materialista
A maioria da população mundial aceita ou simpatiza com algu-

ma religião. Muitos frequentam seus templos, leem as palavras do 
mestre registradas no livro sagrado e adotam o seu pensamento, 
sem darem importância ao fato de que os grandes líderes religio-
sos, em todos os tempos, nunca escreveram uma só palavra nem 
tampouco fundaram religião alguma. Os próprios livros sagrados 
contam que eles transmitiam suas ideias em sermões públicos, em 
praças, ruas e campos das cidades por onde passavam, deixando 
um rastro de seguidores e discípulos. Foram esses seguidores 
que, mais tarde, extraíram da memória as palavras do mestre e as 
escreveram em livros, que se tornaram sagrados. 

Assim fundaram-se, no Oriente e no Ocidente, religiões que se 
subdividiram em várias, com diferentes nomes. 

Nesse processo, é perfeitamente normal que palavras tenham 
sido trocadas ou acrescentadas. Principalmente na Idade Média, 
muitos textos sagrados foram bastante alterados, segundo a con-
veniência do poder da época. Mas a verdade é que, de uma forma 
ou de outra, os livros sagrados das várias religiões, apesar de terem 
atravessado milênios, conservam até hoje a essência do que foi dito 
pelos seus grandes mestres. Todos pregam o amor à humanidade 
e o altruísmo, sentimentos considerados por todos, inclusive por 
ateus e pela ciência como, no mínimo, altamente positivos. 

Existe por outro lado, grande parte da população avessa às 
religiões, que nem sequer admite a existência de Deus. No entanto, 
os agnósticos ou ateus quase todos são adeptos de alguma filosofia 
materialista e nela buscam respaldo para seus ideais, para seus 
anseios de justiça. Muitos, em determinada época, encontraram no 

materialismo dialético o que jul-
gavam ser a absoluta justiça social 
e se engajaram na causa socialista.
Outros, ao contrário, resolveram 
buscar sua liberdade individual, 
tornando-se existencialistas.

Enfim, mesmo não crendo 
em religião alguma, é comum a 
adoção de uma filosofia com a qual 
se tenha afinidade de pensamento. 
E se considerarmos que o ato de 
se dedicar de corpo e alma a uma 
filosofia é um exercício de religio-
sidade, poderemos afirmar que o 
ateu é também um religioso.

 
Uma doença coletiva
Tanto os religiosos quanto os 

ateus, sempre viveram mergulha-
dos numa espécie de doença ou vício mental. Assim que o ser hu-
mano adquiriu o dom de pensar, tendo consciência de sua própria 
existência, começou a estabelecer uma distância entre o que pensa 
e o que faz. Essa distância só aumentou com o desenvolvimento 
das civilizações e do pensamento. 

Consequência disso é o hábito de se adotar uma filosofia 
ou uma religião, guardando na memória os seus postulados e 
repetindo-os em seus discursos, enquanto suas ações, incoerentes, 
em muitos casos refletem o oposto do pensamento adotado.

Por isso, vemos religiosos fervorosos espalharem aos quatro 
ventos o nome de seu mestre, escreverem nos seus carros frases de 

louvor a Deus, falarem em amor ao próximo, mas passarem o resto 
do tempo competindo ferozmente uns contra os outros, na empresa 
onde trabalham, em seus lares e até nas igrejas que frequentam.  

Vemos pessoas que dizem ter um ideal humanitário, lutarem 
por um regime onde as riquezas devam ser divididas justamente, 
mas que se revelam incapazes de abrir mão de um centavo do que 
possuem em favor da coletividade e, além disso, mostram-se tiranos 
e prepotentes no trato com seus subalternos.

Vemos muita gente que se diz sem preconceitos, mas que evita 
o convívio com pessoas de outra cor, de outra religião ou de outra 
camada social.

Vemos pessoas, religiosas ou não, reclamarem da violência, 
exaltarem a paz, mas, ao serem contrariadas, reagirem de forma 
grosseira, agressiva e violenta.

Vemos gente jogando latinhas de bebidas na calçada e defen-
dendo em outros momentos a ecologia e a cidadania.

Vemos dirigentes de nações se pronunciarem a favor da paz 
mundial, enquanto as guerras proliferam no mundo e país al-
gum se permite ajudar o outro, a não ser por interesse explícito 
e vantajoso.

Apesar de o ser humano ter alcançado o fantástico progresso 
tecnológico atual, em lugar de aproveitar esse avanço para o be-
nefício geral da humanidade, coloca todas as descobertas a serviço 
do seu desejo de dominação e poder. 

Foi assim com grandes invenções, como a do aeroplano, da ma-
nipulação do átomo e, modernamente, do computador. Qualquer 
nova descoberta tecnológica acaba sendo usada prioritariamente 
para fortalecer ainda mais o poder dominador das potências mun-
diais, as mesmas que apregoam religiões e filosofias humanistas.

Há um abismo entre o modo de pensar e o de agir. Entre o 
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que se diz e o que se faz. Essa é uma doença crônica que impede 
o verdadeiro progresso da humanidade em todos os níveis sociais, 
em todos os países e regimes políticos.

A mente escrava das emoções
Extraímos nossos princípios de alguma filosofia ou de alguma 

religião e nos convencemos de que tais princípios orientam a 
nossa vida. Porém, vivemos sujeitos às emoções, que estão ligadas 
ao nosso passado, às nossas experiências boas ou más, a traumas 
que criam em nós sensações de prazer, medo ou rejeição, diante 
de situações específicas. São elas – as emoções – que determinam 
nossa conduta e não a filosofia que julgamos estar seguindo.

Às vezes, certas situações nos fazem “sair do sério”, isto é, ter 
nossa razão, onde estão os princípios que adotamos, totalmente 
subjugada pela emoção.

Digamos, como exemplo banal, que uma pessoa tenha por 
princípio o pensamento humanista de altruísmo e amor ao pró-
ximo, apreendido de um livro que é guardado, como um tesouro, 
num determinado lugar da casa. Seu filho, desconhecendo esse 
motivo, o retira dali e acaba perdendo o livro. Ao constatar o fato, 
a pessoa fica possessa: “Quem tirou meu livro daqui? Eu já disse 
para não mexerem nas minhas coisas! Vocês não me respeitam!” E 
sai vociferando ofensas cada vez maiores à família que tanto ama. 
Essas ofensas variam de intensidade, conforme o caso, podendo 
chegar até a agressões físicas.

Longe de perceber a contradição com a sua própria maneira 
de pensar, o intelecto inventa desculpas, mesmo absurdas, para 
justificar a atitude insana. Outras vezes, mais tarde a pessoa cai em 
si e se arrepende, mas nem sempre a tempo de reparar o estrago 
que fez. Os chamados “crimes passionais”, não raramente começam 
com um motivo tolo.

Vivemos em conflito entre o que somos e o que pensamos que 
deveríamos ser. Carregando tal conflito, com o peso sobre os ombros 
dos traumas e preconceitos, que provocam inveja, raiva e ódio por 
outras pessoas, como exigir que um religioso siga as palavras de seu 
mestre, quando elas dizem para “amarem-se uns aos outros”? 

Como alguém conseguirá viver o ideal filosófico de compartilhar 
com a coletividade, sentindo-se ao mesmo tempo impelido a possuir 
mais e mais riqueza, por medo de perder a que já conquistou? 

Torna-se quase impossível viver com esses ideais altruístas de 
amor, igualdade e fraternidade, sem que, em primeiro lugar, se 
liberte da carga psicológica geradora dos conflitos internos.

Precisamos antes nos libertar desse peso. E, para isso, é neces-
sário trilhar o difícil caminho do autoconhecimento, ver de perto 
os preconceitos, por trás das máscaras que fabricamos.

Somente com o autoconhecimento se consegue adquirir cons-
ciência do nosso próprio mecanismo psíquico, o que requer muita 
dedicação e esforço, pois não é nada fácil suportar ver os disfarces 
da mente desmascarados. Quando isso começa a acontecer, o 
indivíduo vai-se tornando coerente consigo mesmo e muito mais 
compreensivo com os outros seres humanos. 

Só então poderá compreender inteira e profundamente a filo-
sofia transmitida pelo seu mestre religioso ou pelo filósofo com o 
qual comunga, e de ter coerência em suas ações.  

O autoconhecimento é o único caminho para a liberdade. Liber-
dade da prisão de nossa própria mente, causadora da contradição 
entre o pensar e o agir. n 
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A presença da Casa Imperial nas fileiras navais, começou com SAI o 
sr. d. Augusto, duque de Saxe, consorte da princesa dona Leopoldina, filha 
segunda de SS.MM.II, cujo casamento se realizou em 15/12/1864. Nascido 
no castelo d’Eu, filho da princesa Clementina de Orléans, filha de Luís 
Filipe, rei dos franceses e da rainha Maria Amélia, nascida princesa das 
Duas Sicílias; seu pai o príncipe Luís Augusto de Saxe Coburgo Gotha era 
sobrinho de Leopoldo I, rei dos belgas; irmão de Fernando II, rei consorte 
de Portugal (viúvo de dona Maria II, irmã de d. Pedro II); primo de Ernesto 
II, duque soberano de Saxe Coburgo Gotha; primo da rainha Vitória I do 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, bem como do príncipe consorte da 
mesma, Alberto de Saxe Coburgo Gotha. Esse enlance matrimonial revela 
o quanto nossa Casa Imperial era considerada entre as dinastias reinantes 
ou não, pois as alianças formadas foram do mais alto nível. Temos que o 
noivo era primo do conde d’Eu, consorte da princesa imperial dona Isabel 
e irmão de Fernando, futuro czar dos búlgaros.

Sua vida até a vinda para o Brasil, foi passada em Viena, capital do 
império da Áustria, onde se sediava o morgadio de Coburgo-Kohary 
de sua família paterna. Ingressou na Escola Naval de Trieste em 1861, 
onde manteve estreita amizade com o chefe das forças navais imperiais, 
arquiduque Maximiliano (irmão do imperador austríaco Francisco José 
I e primo-irmão de d. Pedro II e futuro e infeliz imperador do México) 
que já havia estado no Brasil em visita ao seu primo e primas. O príncipe 
d. Augusto se formou em 1864 com excelentes notas, sendo agraciado 
com a Grã-cruz da Ordem Ernestina da Saxônia em 1863. No ano de 
sua formatura teve o seu batismo de fogo, na Guerra dos Ducados, entre 
a Prússia e a Áustria contra a Dinamarca, tendo participado da batalha 
naval de Sylt. Nessa campanha recebeu a Cruz de Valor. Durante a sua 
formação havia feito várias viagens pelo Mediterrâneo, e na sua viagem de 
instrução, quando de sua passagem por Constantinopla, foi convidado pelo 
sultão para assistir às manobras do Exército otomano e posteriormente 
foi recebido no palácio.

Ao vir para o Império do Brasil, com o fito de noivar e casar com uma 
das princesas, o Imperador o condecorou com a Grã-cruz da Imperial 
Ordem do Cruzeiro. Após o casamento foi nomeado almirante honorário 
do Império, posteriormente almirante efetivo. Dedicou-se ao Conselho 
Naval, e na Guerra do Paraguai empenhou-se nos preparativos para os 

embarques de tropas, aos quais comparecia com 
prazer patriótico, e a remessa de equipamentos para 
a Armada em campanha.

Em 10/7/1865, parte com o Imperador na Nau 
Santa Maria, para o Rio Grande do Sul, onde a 18/9, 
com o imperador, os presidentes das repúblicas 
nossas aliadas e o conde d’Eu, que os alcançou, 
assistiu à rendição dos paraguaios em Uruguaiana; 
passo primeiro para a dura lição que eles teriam por 
ter invadido o solo sagrado do Império. Seu retor-
no à capital do Império se deu em 9/11/1865. Vale 
ressaltar a grande simpatia que adquiriu pelo então 
visconde de Tamandaré. O duque de Saxe doava 1/5 
de sua dotação para o esforço de guerra. Devemos 
ressaltar que o almirante duque de Saxe, guardou 
uma decepção com o imperador, que não o deixou 
participar diretamente do conflito, ao qual ele se 
julgava preparado para dar provas de seu valor e 
dedicação ao Brasil.

O almirante duque de Saxe, no Brasil fixou 
residência no palácio Leopoldina, próximo à Quinta 
Imperial da Boa Vista. Sua esposa lhe deu quatro 
belos e fortes filhos. Com a insatisfação de não ter 
sido mais bem aproveitado no esforço de guerra, 

OS PRíNCIPES DO BRASIl 
E A mARINhA DO BRASIl

luís seVeRiAno soARes RoDRigues*

A 
presença imperial no Clube Naval,  
se faz notar de forma peremptória, 
quando nos deparamos com o  
magnífico retrato de d. Pedro II em 
farda de almirante, no hall de honra  
da sua magnifica sede social, ele que  

foi considerado seu presidente honorário,  
certamente não está ali por acaso.  
Cremos que a Marinha sempre confiou no  
seu imperador, como o imperador confiava 
integralmente na sua Marinha.  
Assim são marcantes as palavras do venerado 
marquês de Tamandaré, no seu testamento,  
estabelecendo as condições 
mais modestas  
para as suas exéquias, pois 
seria uma vergonha  
qualquer brasileiro ter 
exéquias faustosas oficiais, 
quando o maior brasileiro  
de todos os tempos, seu  
dileto amigo e soberano, não 
teve a menor homenagem 
por parte do governo  
brasileiro quando do seu  
passamento. Tal exigência 
daquele grande monarquista 
e marinheiro exemplar,  
mais que a decepção de  
um amigo, certamente é  
a posição do leal servidor  
da pátria para com o chefe  
de Estado com quem a 
Marinha sempre contou.

DuQue De sAXe, esPoso DA PRinCesA DonA 
leoPolDinA, AlmiRAnte eFetiVo DA ARmADA 

bRAsileiRA, gRã-CRuz De toDAs As oRDens Do 
iMPÉRio (1845-1907)

(litografia de s.a. sisson, 1866. Museu Histórico Nacional)
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em 8/8/1869, licenciado, partiu com 
a família para a Áustria, onde fixaria 
residência no palácio Coburgo em 
Viena. Essa ida para a Áustria lhe traria 
o maior dissabor de sua vida, que foi a 
perda de sua mulher em 7/2/1871 de 
tifo. Tal perda o deixou desconsolado 
pelo resto da vida, e não mais se casa-
ria. Nossa princesa havia feito a sua 
felicidade, e ele foi fiel a sua memória. 
Em 1871, Já terminada a guerra, SS. 
MM. II. foram à Europa chorar junto 
ao túmulo de sua augusta filha, no 
mausoléu da casa ducal de Saxe Co-
burgo Gotha, na cidade de Coburgo. 
Quando do seu regresso trouxeram 
os dois netos mais velhos para serem 
criados no Brasil, uma vez que a con-
tinuidade da dinastia estava neles, já 
que dona Isabel ainda não tinha filhos, 
o que só ocorreu em 1875, com o 
nascimento de d. Pedro de Alcântara 
e posteriormente mais dois filhos. O 
duque de Saxe acompanhou os filhos 
nessa viagem. Aqui se desincumbiu 
do seu cargo de vice-presidente do 
Conselho Naval e das comissões de 
melhoramentos da Marinha, manten-
do apenas o posto de almirante. Seu 
retorno à Europa se deu em 31/7/1872 
passando antes pelos EUA. Na Europa, 
desempenhou o cargo de presidente da 
Comissão Brasileira na Exposição Internacional de Viena em 1873. 
Retornou ao Brasil em 1879, para rever os filhos, acompanhado 
do irmão mais novo, Fernando, futuro czar dos búlgaros, com 
o qual empreendeu viagens pelo interior do nosso país, sempre 
acompanhado de cientistas austríacos, fato que tinha acontecido 
também em 1868, com outro irmão Felipe. Dessas viagens foram 
publicados importantes trabalhos de botânica.

O almirante duque de Saxe, recebeu a grã-cruz de todas as 
ordens honoríficas do Império. Por solicitação sua, várias per-
sonalidades brasileiras receberam em diversos graus a Ordem 
Ernestina da Saxônia, pela munificência de SAS Ernesto II, duque 
soberano de Saxe Coburgo Gotha, dos quais destacamos o almirante 
visconde de Lamare como Cavaleiro Grã-Cruz; o capitão-tenente 
Antônio Coelho Fragoso Junior, seu ajudante de ordens, como 
Comendador, e o sr. Luiz da Silva Cunha, comandante do vapor 
Santa Maria, que levou o Imperador e o duque para o Rio Grande 
do Sul, como Cavaleiro. O almirante duque de Saxe foi também 
presidente honorário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
Faleceu em Viena em 14/9/1907.   

A continuidade da Casa Imperial no serviço efetivo na Marinha, 
se deu com d. Augusto Leopoldo, segundo filho do duque de Saxe 
e de sua augusta esposa dona Leopoldina. Sua formação se deu na 
Escola Naval, sendo em 1883 aspirante, em 1886 registramos a 
viagem de instrução, ainda segundo-tenente, a bordo do Cruzador 
Barroso, sob o comando do Alte Saldanha, com destino aos Estados 
Unidos da América, onde foi recebido pelo presidente Cleveland, a 
quem apresentou os cumprimentos enviados pelo seu augusto avô. 
Em 1887 fez outra viagem de instrução a Belém, sob o comando 

do Alte Wandenkolk, de quem foi ajudante de ordens, e que lhe 
dispensava grande simpatia.

A presença do príncipe na Armada, foi até compreendida como 
um elemento afortunado para o recém criado Clube Naval, quando 
da gestão do CMG Custódio de Melo foi vislumbrada a intermedia-
ção do príncipe em se obter um terreno pertencente à Coroa, no 
Largo do Paço, para a construção da sede do clube, mas tudo leva a 
crer que Custódio de Melo evitou essa solução (Carvalho, 1968).

Em 27/10/1888, o príncipe embarcou para a viagem de circum-
navegação, no Cruzador Barroso, sob o comando do CMG Custódio 
de Melo. Dez meses depois, quando o navio estava aportado em 
Colombo, capital do Ceilão, o comandante recebe um telegrama, 
dando conta do golpe de Estado que implantou a República no 
nosso país, dando ordens para na bandeira nacional, retirar a coroa 
das armas imperiais e colocar uma insólita estrela no seu lugar e 
que o príncipe pedisse demissão. Assinado pelo novo ministro da 
Marinha, Alte Wandenkolk. 

Custódio de Melo não teve coragem de dar a infausta notícia 
ao príncipe, assim lhe entregou o telegrama para ele ver as ordens 
recebidas, Ao ler tal ignomínia, ficou abalado por si e pelo seu país. 
D. Augusto, por telegrama, entrou em contato com o seu augusto 
avô, depois informou ao comandante que não pediria demissão e 
sim licença por seis meses. Foi-lhe concedido um jantar de des-
pedidas, onde seus pares fizeram discursos emocionados e votos 
de boa sorte ao príncipe, que antes presenteou 
vários camaradas com alguns de seus perten-
ces. No dia seguinte ficou só naquele distante 
porto da Ásia, mas com a ajuda das autoridades 
britânicas (não nos esqueçamos que seu avô 
paterno era primo da rainha Vitória soberana 
também daquelas paragens) consegue chegar a 
Paris, onde encontrou o avô (que foi traído por 
uma corja de oportunistas e que nos legaram 
a realidade republicana que nós vivemos de 
criminalidade, violência, corrupção e impuni-
dade) com quem ficou por bastante tempo. Lá 
ficou sabendo que o VAlte Wandenkolk, dez dias 
antes do golpe de Estado, havia participado no 
palácio Leopoldina, animadamente, do jantar 
oferecido pelo seu irmão dom Pedro Augusto, 
à oficialidade dos navios chilenos em visita ao 
Brasil. Wandenkolk, nos meses em que ficou 
preso em péssimas condições, nas masmorras 
do Mal Floriano, deve ter lembrado que na 
monarquia não haviam masmorras e ele fre-
quentava melhores lugares.

O príncipe Augusto Leopoldo, pela lei do 
banimento, ficou impedido de retornar ao seu 
país. Essa história da sua permanência forçada 
no Ceilão é muito contada na Marinha até os 
dias atuais. Mas a sua carreira de marinheiro 
não terminou aí. Por deferência de sua majes-
tade apostólica, o Imperador Francisco José I (primo-irmão de d. 
Pedro II) da Áustria-Hungria, concedeu ao príncipe permissão 
especial, para como príncipe brasileiro com extraterritorialidade 
(para não perder os seus direitos brasileiros) ingressar na Mari-
nha austríaca em 26/4/1893, com os conhecimentos adquiridos 
na Escola Naval do Brasil, que o habilitavam. Serviu em vários 
navios: Novara, Wien, Monarch, Radetzky, Alpha, Maria Therezia 
e Francisco José. Tendo ocupado os postos de segundo-tenente 

até 1896, primeiro-tenente até 1900, em 1902 foi promovido a 
capitão-de-corveta, em 1912 foi transferido para a reserva como 
capitão-de-fragata, em 1917, na reserva é promovido a capitão-de-
mar-e-guerra. Não tendo combatido os Aliados na Primeira Guerra 
Mundial (Bragança, 1961).

D. Augusto se casou em 30/5/1894, com sua prima dona Caro-
lina de Habsbugo-Toscana. (A avó paterna da noiva, grã-duquesa 
Maria Antônia da Toscana era irmã de dona Tereza Cristina, impe-
ratriz do Brasil.) Dessa união foram gerados oito filhos.

Ao longo de sua vida foi agraciado com as seguintes conde-
corações: Grã Cruz das Ordens de D. Pedro I, da Rosa, Ernestina 
da Saxônia, de São Alexandre da Bulgária, da Torre e Espada de 
Portugal, de Leopoldo da Bélgica, de São José da Toscana, além de 
medalhas militares, entre elas a de ouro do Jubileu de Diamante da 
Rainha Vitória (1899) e a do Jubileu de Ouro do Imperador Francis-
co José (1898). Por tudo isso, podemos inferir que o príncipe Dom 
Augusto honrou as tradições navais brasileiras, mesmo tendo de 
prosseguir sua carreira em país diferente do seu. Certamente essa 
solução não era a de sua preferência, posto que sua formação moral 
estava toda voltada para o serviço da pátria. Sua Alteza faleceu no 
castelo de Schladming, na Áustria em 11/10/1922, sem ter podido 
regressar ao seu país.

Anos após a revogação do banimento, a descendência de d. 
Pedro II, pôde voltar a servir a pátria na Marinha. Isso se deu com 

dom João Maria, príncipe de Orléans e 
Bragança, filho de dom Pedro de Alcânta-
ra, filho primogênito de dona Isabel e do 
conde d’Eu, e da condessa dona Elizabeth 
de Dobrzensky de Dobrzenicz, nobre tche-
ca (Áustria-Hungria). Nascido no exílio 
na França em 1916, dom João, cidadão 
brasileiro, não era príncipe do Império do 
Brasil, posto que com a renúncia de seu 
pai à Coroa brasileira em 1908 sua des-
cendência não mais tem direito ao trono 
do Brasil. Mas com o acordo de família 
do conde d’Eu com o conde de Paris, seu 
primo, a Casa de Orléans e Bragança pas-
sou a fazer parte da linha de sucessão ao 
trono francês (Casa de Orléans), por isso 
dá-se o nome de ramo principesco da Casa 
de Orléans e Bragança, e o seu tratamento 
é de alteza real, ficando o ramo imperial 
na sucessão de d. Luis, segundo filho da 
Redentora, e seu tratamento é de alteza 
imperial e real.

Relata dom João em suas Memórias, 
que o sonho acalentado de ingressar na 
Escola Naval foi frustrado por ordem do 
chefe do Estado, Getúlio Vargas, o que lhe 
foi contado pelo comandante Machado na 
casa dos Hungria Machado em Petrópolis, 

este disse-lhe que o alto-comando teve ordem de reprová-lo de 
qualquer maneira. O príncipe não se deu por vencido, e tentou o 
ingresso na Aviação Naval, para a qual realizou exames na ilha do 
Galeão, que àquela altura ainda não era ligada ao continente por 
uma ponte. Relata o príncipe que nessa travessia foi-lhe franqueado 
ir na lancha do Alte Castro e Silva, amigo de seu pai, e o pessoal 
da ilha ao ver a aproximação da mesma, começou um alvoroço 
para entrar em forma para receber o almirante, e quando saiu o 

À esQueRDA, o PRínCiPe Dom Augusto De sAXe-CobuRgo e bRAgAngA enVeRgA  
A FARDA De CAPitão-De-CoRVetA DA mARinHA AustRíACA e ostentA As seguintes 

gRã-CRuzes, A PARtiR De CimA: 1. oRDem De são José DA tosCAnA, DA QuAl tAmbém usA A 
Fita. 2. oRdeM eRNestiNa da Casa de saXe. 3. oRdeM de saNto aNdRÉ da bulGÁRia. 

À DiReitA, o PRínCiPe Com A FARDA De 2º-tenente DA ARmADA bRAsileiRA, em 1888.

AbAiXo, o PRínCiPe Com A PRinCesA D. CARolinA

D. João mARiA De oRleAns e bRAgAnÇA
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jovem príncipe da lancha, perguntando onde era o local do 
exame, o capitão responsável pela recepção ficou perplexo 
sem saber como proceder dado a surpresa. Nos exames o 
príncipe foi bem e conseguiu a aprovação, e diante da sua 
persistência em entrar para a Marinha, não houve como 
impedi-lo. Relata o mesmo que tem a sensação de lá ter 
vivido os melhores anos de sua vida, até a criação da FAB 
com união da Aviação Naval com a Aviação do Exército.

Na FAB foi piloto do Correio Aéreo Nacional, e na 
Segunda Guerra Mundial, trabalhou no patrulhamento da 
costa brasileira, bem como fez várias longas e cansativas 
viagens aos EUA, para trazer aeronaves para o Brasil. Se 
reformou como tenente-coronel, quando foi convidado pelo 
empresário Paulo Sampaio (também oriundo da Aviação 
Naval), dono da Panair do Brasil, para ser piloto comercial, 
tendo ao longo da sua permanência alcançado elevados 
postos. Fixou residência por algum tempo em Cabo Frio e 
depois em Paraty, onde foi muito estimado, como de resto 
em todos os lugares por onde passou, por ser uma pessoa 
simpaticíssima. Foi casado com a princesa egípcia dona 
Fátima Thoussoun com quem teve um filho, depois de 
viúvo casou-se com a sra. Thereza Souza Campos. Faleceu 
em 27/6/2005.

Prosseguindo a presença da descendência de d. Pedro II 
na Marinha temos S.E. o sr. Philipe Tasso de Saxe Coburgo 
e Bragança, neto do príncipe Augusto Leopoldo, filho de 
dona Teresa Cristina Maria de Saxe Coburgo Bragança e 
Habsburgo e do barão Lamoral Tasso de Bordogna e Valni-
gra, sendo dona Teresa Cristina a única filha de d. Augusto 
Leopoldo, a manter a nacionalidade brasileira, formando 
a sua descendência o Ramo de Saxe Coburgo e Bragança, 
com direito de sucessão ao trono brasileiro, após o Ramo 
Imperial da Casa de Orléans e Bragança. Isso não quer dizer 
que a descendência de Dona Leopoldina e do Duque de 
Saxe, em sua maior parte, perdeu o contato com o Brasil, 
pois como nos conta o embaixador Pio Corrêa, em suas Memórias, 
quando servia em Bonn, na República Federal da Alemanha, “Outra 
ilustre moradora da região era a princesa Josefa de Saxe-Cobergo-
Gotha (filha de d. Luís, quarto filho de Dona Leopoldina, e foi por 
casamento baronesa de B. Dragono), aparentada com a família 
imperial brasileira, e por isso tendo grande afeto pelo Brasil; a ponto 
de haver ela tomado a iniciativa de vir visitar-me na embaixada, 
para dizer-me o seu amor pelo Brasil e o interesse que tinha em 
conhecer e acolher em sua casa os representantes do nosso país 
(...) Que veio um dia, com tão espontânea simplicidade, visitar um 
jovem encarregado de negócios do Brasil” (p. 436).

O sr. Philipe Tasso de Saxe Coburgo e Bragança, cursou o 
Colégio Naval e a Escola Naval, durante o seu curso fez estágios 
na Inglaterra e nos Países Baixos, no primeiro no Nautical Col-
lege, de dezembro de 1957 a março de 1958, a convite de Lord 
Mauntbatten of Burma (então primeiro lord do Almirantado e foi 
também o último vice-rei da Índia, e tio do duque de Edimburgo, 
príncipe consorte), e no segundo, na Real Marinha Neerlandesa, 
de fevereiro a março de 1960 e em janeiro de 1961, a convite de 
SAR o príncipe consorte Bernhard (também príncipe de Lippe). 
Quando aspirante integrou a delegação da Escola Naval à inau-
guração da nova capital federal em 1960, e nesse mesmo ano 
integrou outra delegação às comemorações do sesquicentenário 
da independência mexicana. Guarda-Marinha em janeiro de 1961, 
neste ano, em agosto, empreendeu a viagem de instrução no Navio-

escola Custódio de Melo, que fez um périplo pela Europa, Ásia e 
África, foi promovido a segundo-tenente em janeiro de 1962 e a 
primeiro-tenente em agosto de 1963, serviu por dois anos e meio 
no CT Pará, tendo participado de várias operações Unitas, da nossa 
Marinha com as dos nossos vizinhos e a dos norte-americanos. 
Em novembro de 1964 foi transferido, a pedido, para a reserva. Na 
vida civil desempenhou atividades empresariais. Conserva até os 
dias atuais, grandes amizades com companheiros do seu tempo de 
serviço na Marinha. É Cavaleiro de Honra e Devoção da Soberana 
Ordem de Malta e Cavaleiro de Justiça da Ordem Constantiniana 
de São Jorge da Casa de Bourbon-Duas Sicílias. 

A presença dos príncipes como membros efetivos da Marinha 
de Guerra do Brasil, se encerra, por hora, em D. Eudes de Orléans 
e Bragança, segundo filho de SAIR, o sr. dom Pedro Henrique de 
Orléans e Bragança (então príncipe herdeiro da Coroa imperial 
brasileira, sucessor de dona Isabel I, de jure, imperatriz do Brasil; 
sendo hoje, o seu irmão d. Luiz o pretendente ao trono brasileiro) 
e da princesa bávara dona Elizabeth de Wittelsbach, nascido na 
França em 1939, por estarem seus pais impossibilitados de regres-
sar ao Brasil, em função da Segunda Guerra Mundial. D. Eudes, 
apaixonado pela Marinha, não segue a tradição do seu ramo da 
família imperial, advinda do marechal conde d’Eu, que comandou 
as tropas aliadas na última fase da Guerra do Paraguai, bem como 
do seu avô, dom Luiz e seu tio-avô dom Antônio, que lutaram na 
Primeira Guerra Mundial, como oficiais do Exército britânico, 

À esQueRDA,  
D. PHiliPPe tAsso De sAXe CobuRgo e 

bRAgAnÇA, neto De D. Augusto, o  
“PRínCiPe mARinHeiRo”,  

QuAnDo Aluno Do Colégio nAVAl,  
em AngRA Dos Reis, ContinuAnDo A 

tRADiÇão nAVAl DA FAmíliA imPeRiAl 
(Col. Clado Ribeiro de lessa)

Ao lADo, euDes De oRleAns e bRAgAnÇA

AbAiXo, D. PeDRo HenRiQue  
e d. MaRia, eM seteMbRo de 1960,  

CeRCADos Pelos Doze FilHos  
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por não poderem servir no Exército francês, pois eram membros 
também da Casa Real Francesa, mas lutaram na França, terra de 
seus antepassados paternos e sua terra de exílio. Suas formações 
militares foram realizadas no Exército austro-húngaro, com per-
missão do imperador Francisco José, ao qual cavalheirescamente, 
informaram que tendo os Impérios Centrais atacado a França, eles 
não poderiam ficar indiferentes a tal ato, mesmo lhes sendo gratos 
pela acolhida e alta conta em que sempre foram considerados por 
Sua Majestade (que era seu primo-tio-avô), já que não puderam 
fazer a sua formação militar no Exército brasileiro. O príncipe 
ingressou na Marinha de Guerra, em 1958, inicialmente no CIORM 
(Centro de Instrução de Oficiais da Reserva da Marinha), em 1959, 
ingressou na Escola Naval. Durante o seu curso sofreu um grave 
acidente na enfermaria da escola, quando ao buscar um remédio 
para uma indisposição, entrou um colega correndo enfermaria 
adentro. Este, ao escorregar, vai de encontro ao príncipe, que é 
jogado contra um armário envidraçado, sofrendo graves cortes no 
rosto, pescoço e mão, dos quais se recuperou e pôde concluir seu 
curso com grande aproveitamento. Guarda-Marinha em fins de 
1961, fez a viagem de instrução. Até 1965 ficou embarcado inicial-
mente no Porta-aviões Minas Gerais e posteriormente no navio de 
transporte Barroso Pereira. A seguir fez o curso de especialização 
na Escola de Submarinos, em seguida passando pelos árduos 
seis meses de qualificação a que os submarinistas são expostos. 
Quando primeiro-tenente em 1968, foi um dos dois oficiais de 
ligação com o iate real Britânia, quando da visita de SM Elizabeth 
II, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, ao Brasil, ficando 22 dias 
naquela embarcação. Em 1970 foi para a reserva, a pedido, como 
capitão-tenente, em função de compromissos familiares, que o 
impediam de sair do Rio de Janeiro, o que seria um entrave a sua 
carreira, caso tivesse de servir fora do Distrito Sede.

Na vida civil, d. Eudes, aproveitando a excelente base em ma-
temática adquirida na Escola Naval, fez uma pós-graduação em 
economia, na Fundação Getulio Vargas, ficando entre os cinco 
melhores alunos do Rio de Janeiro que teriam direito a um curso 
de extensão na NYU (New York Universit) nos EUA, que lhe valeu 
estágios nas filiais do banco J.P.Morgan em Nova Iorque, Paris 
e Londres (valendo-se também da fluência em inglês adquirida 
na Marinha). No seu retorno ao Brasil trabalhou no mercado de 
seguros e no mercado de capitais. Em meados da década de 70, 
trabalhou em Mônaco no megagrupo Tyssen, do barão Tyssen-
Bornemiza. Nesse período estreitou os laços de amizade com 
o príncipe soberano SAS Rainier III. Em 1977 um fato trágico 
aconteceu em sua vida, e gerou grande comoção em todo o país. 
Foi o grave acidente de avião sofrido por ele e sua esposa, dona 
Mercedes, durante a viagem de núpcias, quando a aeronave caiu 
na selva da Jamaica, e o jovem casal e o piloto ficaram desapare-
cidos, e no Brasil seus familiares e a opinião pública ficaram sem 
notícias dos mesmos. Posteriormente o príncipe pôde relatar os 
sofrimentos que passaram naqueles que ele chamou de dias de 
1.000 horas. Quando foram encontrados estavam muito machuca-
dos e debilitados. Tributa o príncipe a possibilidade de conseguir se 
salvar e salvar a sua esposa, aos aprendizados nos seus 12 anos na 
Marinha, que lhe deram capacidade de raciocínio e decisão, bem 
como conhecimentos de primeiros-socorros e preparo físico. Um 
dado curioso desse episódio foi a notícia da localização do casal, 
divulgada em pleno Maracanã lotado e o público explodiu em 
palmas de contentamento, fato que nos dá a dimensão do evento. 
O casal teve ainda de passar por várias cirurgias plásticas.

Após a sua recuperação física, d. Eudes continuou trabalhando 

em Mônaco, retornando a trabalhar no Brasil no começo da década 
de 80, tendo se dedicado a vários empreendimentos, que passam por 
diversos setores, como transporte, navegação, turismo, vinicultura, 
tendo por último presidido o Grupo Brasil por dez anos, até julho 
de 2012, passando a ser consultor e conselheiro do mesmo.

Efetivamente d. Eudes manteve o contato com a Marinha e 
vários companheiros ao longo desses anos, sendo membro da 
Liga de Amigos do Museu Naval. É vice-presidente do Conselho do 
Instituto dos Mares da Lusofonia, criado pelo seu primo d. Duarte, 
herdeiro da Coroa portuguesa, e a pedido deste, está organizando o 
3o Congresso dos Mares da Lusofonia, a ser realizado na Escola de 
Guerra Naval em 2013. Foi condecorado com a Medalha do Mérito 
Tamandaré e é Comendador da Ordem do Mérito Naval.

Do seu casamento com Ana Maria Moraes Barros teve dois 
filhos, e do segundo casamento com dona Mercedes W. Neves da 
Rocha teve quatro filhos, que lhes deram nove netos.

Vimos que a descendência de nosso augusto Imperador d. Pedro 
II, pôde ter a honra de servir a pátria na Marinha de Guerra do Brasil, 
tributando o respeito e a lealdade que os Imperiais Marinheiros sem-
pre tiveram para com os seus soberanos, e temos certeza, a Marinha 
se sente honrada com essas presenças nas suas fileiras. n

*O autor é economista, pós-graduado em história, sócio  
correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, 
conselheiro consultivo do Instituto Cultural Dona Isabel I,  
A Redentora, e membro do Instituto de Pesquisa Histórica e Ar-
queológica do Rio de Janeiro (Ipharj).
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DIREITO

O 
tema é ardente e é nele que a sociedade tenta, na 
busca de um pseudossocorro das angústias egressas 
das supostas violações de direitos, um alento para 
sanar o seu sofrimento e a resolução pelo Estado de 
um problema originado nas entranhas privadas.

A busca de melhor resultado tem causado uma 
frustração na sociedade quando recorre à Justiça por 

meio do direito, por intermédio da ação que faz surgir um processo. 
Aqui é que reside o problema que atinge frontalmente o cidadão 
carente de apoio do Estado na solução de lides nascidas do âmago 
privado e às vezes do poder público.

Todos, Justiça e direito, ação e processo, são irmãos siameses 
que desrespeitam a própria natureza de sua existência. A jurisdição 
é o poder de dizer o direito como manifestação de poder do Estado, 
em outras palavras tem fins sociais, políticos e propriamente jurídi-
cos, conforme a essência do Estado cujo poder deva manifestar.

Por agora, já sabemos que o maior do papel do Estado é a cons-
trução de uma sociedade livre, justa e solidária, buscando sempre 
a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

O direito, em um conceito etimológico, é regra. Para Celso, é a 
arte do bom e do equitativo. Para Kant, é o conjunto das condições, 
segundo as quais, o arbítrio de cada um pode coexistir com o arbítrio 
dos outros de acordo com uma lei geral de liberdades. Não nos cabe 
adentrar no campo do direito natural e do direito positivo, mas a base 
do conhecimento já nos é suficiente para entender as distorções 

O DIREItO, 
A  JUStIçA, 
A AçÃO E 

O PROCESSO:

Xisto mAttos*

que vitimam a sociedade que vê o direito como proteção.
Assim, está o direito enraizado na própria existência humana. 

Todos somos livres e temos que viver respeitando sempre os limites 
do direito de nossos semelhantes, pois o contrário representa a 
violação e até mesmo o excesso no exercício do direito.

A justiça é um dos objetivos das democracias modernas, e ser 
justo é ser igual. E ninguém de sã consciência pode afirmar que 
o Estado, como detentor da competência para fazer justiça, trata 
todos de forma isonômica. E a questão é muito simples, basta, sem 
lupa, verificar que ninguém é igual quando nasce em berço dife-
rente, vive em lugares com condições diferentes de vida, com saúde 
diferente, com alimentação diferente, com patrimônio diferente, 
enfim, somos diferentes e a justiça não corrige as diferenças.

A ação é o direito a um pronunciamento estatal que solucione 
o litígio, fazendo desaparecer a incerteza gerada pelo conflito de 
interesses. Todos temos o direito de ação, mas isso não significa 
que todos tenhamos direito e que disso recebamos justiça. 

O processo é o procedimento realizado em contraditório, ani-
mado pela relação jurídica processual de direito público, ou seja, 
é o instrumento a serviço da ação em busca da justiça.

De tudo dito até aqui já se pode concluir que estamos diante de 
uma crise de justiça ocasionada pela morosidade da solução posta 
em juízo pelo processo. Pois plagiando Marinoni, “Quanto maior 
é a duração do processo, mais ele se presta a prejudicar o autor 
que tem razão e a premiar o réu que não a tem”.

E já podemos concluir entendendo que a morosidade é um 
sentimento de impunidade que coloca em crise o direito e a Justiça, 
bem como a ação e o processo. E qual é a solução? Temos que nos 
socorrer do grande processualista italiano Mauro Cappelletti que 
em sua terceira onda, ou melhor, terceiro momento de seu estudo 
sobre acesso à Justiça, trouxe como solução uma mudança que 
deveria ser proposta no sentido de tornar o processo mais simpli-
ficado, menos formal e regido pela conciliação e mediação.

Concluo plagiando padre Antonio Vieira cujo pensamento sobre 
o poder nos faz refletir que “o querer e o poder, se divididos são 
nada, junto e unidos são tudo”.  n
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EVENTO CULTURAL

C
om boa música, composta de acordes vocais e ins-
trumentais de excelente sonoridade, foi realizado no 
Salão dos Conselheiros, na Sede Social, quarto andar, 
no dia 26 de outubro, com início ás 19:30h, o Primeiro 
Festival Cultural Infantojuvenil do Clube Naval. O 
ambiente estava repleto de sócios e convidados, fãs 
e familiares dos “artistas mirins”. Uma programação 

contagiante e alegre, num clima de otimismo e contentamento, 
organizada pelo Departamento Cultural.

O espetáculo se dividiu em cinco apresentações, com grupos 
oriundos de diferentes origens. A locução foi feita pela Comte Sylvia 
da Costa Orazem, regente do Coral do Clube Naval e pelo Comte 
Adão Chagas de Rezende, Assessor do Diretor Cultural.

Iniciando o evento a Orquestra Infantojuvenil das Comunidades 
Pacificadas formada por integrantes das comunidades Santa Marta, 
Babilônia, Chapéu Mangueira, Cantagalo e Pavão Pavãozinho, sob 
a regência do Maestro Thiago Trajano, tocou: “Além do Arco-Íris”, 
de Haroldo Arlen em arranjo de Bob Cerli; “As Cordas Conhecem os 
Mestres”, em arranjo de Joseph Campello; “Minueto, de J.S. Bach; 
“Trenzinho Caipira”, de Heitor Villa-Lobos em arranjo de Alexandre 

Brasil; “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, em 
arranjo de Thiago Trajano e terminou com “Happy Bloues”, em 
arranjo de Julio Fuentes.

Dando prosseguimento, e com características musicais com-
pletamente diferentes, a Escola de Música da Rocinha trouxe o 
seu coral, composto por crianças e jovens das comunidades do 
Vidigal e Vila Canoas. Formado em 1995 o Coral da Rocinha já 
participou de filme, gravou um CD e se apresenta com frequência 
nas solenidades do Clube Naval. Sob a regência da Professora 
Valéria Correa, foram interpretadas as canções: “A Paz”, de João 
Donato e Gilberto Gil, sob arranjo vocal de Marcos Leite; “Swing 
the Prelude”, base da obra de Charpentier prelude “Te Deum”, sob 
arranjo de Henry O. Millsby; “Amani”, de Jim Papoulis e Jacques 
Sebisaho e finalizando o pout-pourri “Rocks Brasileiros”, de Lulu 
Santos, Raul Seixas, Cazuza e Renato Russo.

A terceira apresentação foi a do cantor mirim e orador Lucas 
Barreto Fernandes integrante da Orquestra Sinfônica do Rio de 
Janeiro que disse uma poesia de conteúdo significativo.

Para a quarta etapa da noite o Colégio São Bento trouxe o Coral 
Bento de Nursia, composto por seus alunos do ensino fundamental. 

Antônio PeReiRA*

Sob a regência do Professor Gilvan Melo fo-
ram interpretadas as canções: “Marinheiro 
Só”, canção popular de domínio público; 
“Do-Ré-Mi”, canção do filme A Noviça Re-
belde, de Richard Rodges; “Suíte dos Pesca-
dores”, de Dorival Caymmi; “Canto do Povo 
de Um Lugar”, de Caetano Veloso e “Tocar”, 
de Carlinhos Brown e Ary Dias.

A quinta e última intervenção musical 
foi a do Conjunto de Flautas Doces da Igreja 
Batista Itacuruçá, os Flautistas, composto 
de crianças e jovens entre seis e 14 anos. 
Sob a regência da Professora Kátia Ramos 
Silveira, foram apresentadas as seguintes 
peças: “Quadrilha”, folclore brasileiro, em 
arranjo de Helle Tiller; “Nesta Rua”, folclore 
brasileiro, em arranjo de Helle Tiller; “Pai, 
eu Te adoro”, Vencedores por Cristo; “Deus 
Clama e eu Te Amo”, Vencedores por Cristo; 
“Trenzinho Caipira”, de Heitor Villa-Lobos; 
“Baião, Balada, Boogie-Woogie, Sambinha”, 
de Valéria Mendonça; “Deus É Tão Bom”, de 
autor desconhecido.

Ao final do espetáculo, destacando 
a literatura como prática cultural, que 
somada á música representa instrumento 
imprescindível na formação do homem 
em suas diversas etapas da vida, o Pastor 
Israel Bello de Azevedo brindou o evento 
com o melhor que poderia ser oferecido: 
livros. No mezanino anexo ao Salão dos 
Conselheiros foi montada a Exposição 
de Literatura Infantojuvenil e Familiar, 
onde vários livros de autoria do Professor 
Israel puderam ser apreciados e retirados 
graciosamente pelos presentes.

O Primeiro Festival Cultural Infanto-
juvenil do Clube Naval constituiu-se em 
semente fértil que, sem dúvida, germi-
nará frutos valorosos em prol da cultura 
brasileira. n

*Jornalista

Coral Infantojuvenil das comunidades pacificadas

Coral Bento de música – Escola são Bento

Coral Infantojuvenil da Escola de música da Rocinha
Conjunto de flautas Doces Igreja Batista Itacuruça

Comte sylvia da Costa Orazem, Comte Adão Chagas 
de Rezende e Pastor Israel Bello de Azevedo

Crianças e jovens  
de  talento e alegria 

contagiante 

primEiro FEStivAl CulturAl 

INFANtOJUvENIl 
DO ClUBE NAvAl
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ExPOsIçõEs

A
conteceu no dia seis de novembro, tendo início às 
18h, a abertura da Sétima Mostra de Artes de Sócios 
do Clube Naval, seguida de um Coquetel de Confra-
ternização.

O V.Alte José Eduardo Pimentel de Oliveira, Dire-
tor Cultural, elogiou o talento e a capacidade criativa 
dos expositores e, acompanhado de algumas das se-

nhoras presentes, descerrou a fita de inauguração. Todos entraram 
no Salão Nobre para apreciar a mostra e saborear o coquetel.

O evento reúne sócios que se dedicam às artes plásticas em suas 

PRAtA 
DA CASA diversas formas de expressão. Ainda se apresenta de forma tímida 

quanto ao  número de expositores e obras (13 sócios e 38 obras), se 
comparado aos outros dois Salões, também promovidos pelo Clube 
há mais tempo: O Salão de Belas Artes e o Salão do Mar. Existem 
algumas características diferenciadas entre os três. No Salão dos 
Sócios só participam os sócios efetivos e suas esposas ou filhos 
menores, não há comissão julgadora nem prêmios classificatórios, 
nem entrega de diplomas, certificados ou troféus. No entanto, o 
espaço e o critério de montagem da exposição é o mesmo para 
os três Salões e, cabe ressaltar, a vitrine que representa para o 
expositor é de extremo valor, pois o Clube Naval encontra-se em 
um dos espaços culturais e artísticos mais valorizados da Cidade 
do Rio de Janeiro. È uma oportunidade única de projeção para o 
artista e sua obra.

Durante o coquetel, a Revista do Clube Naval conversou com 
alguns sócios e convidados e ouviu algumas sugestões. A mais 
interessante delas é a de que o único prêmio do Salão deveria ser 
a Medalha de Prata e que todos deveriam recebê-la. Assim, cada 
um dos Sócios teria uma lembrança de sua participação, sendo 
todos considerados “A Prata da Casa”.

Que todos participem em 2013 e que recebam suas pretendidas 
Medalhas. n

* Jornalista

umA 
vitriNE 
dE ArtE

Antônio PeReiRA*
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lANçAmENtOS
E DOAçõES

DE lIvROS NO
ClUBE NAvAl
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F
oi com muito entusiasmo e emoção que 
compareci à Sede Social do Clube Naval, na 
tarde do dia 27 de setembro de 2012. Iria 
participar da solenidade de lançamento do 
livro Mulher a bordo, 30 anos da mulher 
militar na Marinha do Brasil, de autoria da 

CMG (RM1-Md) Sheila Aragão de Andrada e da CF 
(RM1-T) Helena Maria Peres.

Para mim, foi um acontecimento inesquecível. Sem-
pre lamentei já estar na reserva quando da chegada da 
mulher na Marinha, evento que muito me entusiasmei 
ao tomar conhecimento da ideia de meu particular amigo 
e grande Ministro da Marinha, AE Maximiano Eduardo 
da Silva Fonseca. Várias vezes tive a 
oportunidade de falar com ele sobre 
esse assunto já que eu vibrava com a 
ideia e sabia que alguns colegas eram 
contra, poucos naturalmente.

Felizmente, pela Lei no 6.807, de 7 
de julho de 1980, nascia o Corpo Auxi-
liar Feminino da Reserva da Marinha. 
Estavam abertas as portas da Marinha 
para receber em seus quadros a Mu-
lher do Brasil. Vibrei muito.

As três primeiras turmas foram 
aquarteladas no Centro de Edu-
cação Física Almirante Adalberto 
Nunes (CEFAN). Graças a isso, eu 
tinha oportunidade de breves con-
tatos com as jovens marinheiras 
já que aos sábados pela manhã eu comparecia ao 
CEFAN para fazer a minha natação. Apreciava muito 
aqueles breves contatos tendo tido chance, algumas 
vezes, de transmitir meu entusiasmo eterno pela  
Marinha do Brasil.

Como, mesmo na reserva, jamais me afastei de 
minha classe, aos poucos fui tendo oportunidade de co-
nhecer algumas de minhas jovens colegas tendo sempre 
a melhor das impressões.

Meu primeiro atendimento cardiológico na Ma-
rinha foi feito por uma menina da primeira turma, 
a então GM Wilma Barreto da qual tive as melhores 
das impressões.

Mas, agora vamos ao livro. Estão de parabéns as 
duas autoras pela excepcional obra realizada. Em minha 
opinião o livro é perfeito sob todos os aspectos. Bonito, 
bem estruturado e bem organizado nos dando um visual 

perfeito da presença da mulher na Marinha. Apreciei 
muito a exposição completa e, sobretudo, a ampla e 
magnífica documentação fotográfica. Fiz minha leitura 
com o maior entusiasmo e ainda farei outras.

Parabéns, meninas da Marinha. Vocês realizaram uma 
obra magnífica. O tratamento meninas se deve ao meu já 
longo tempo de classe, 71 anos da qual venho com a mes-
ma intensidade dos tempos de Willegagnon em 1941.

Hoje como utilizador dos serviços profissionais da 
mulher marinheira já que não tendo mais minhas con-
dições atléticas, sou paciente da hidroterapia do Hospital 
Central da Marinha. O atendimento é excelente. As jo-
vens fisioterapeutas são profissionalmente excelentes e 
muito dedicadas e atenciosas com seus pacientes sejam 
Oficiais, Praças ou dependentes, alguns jovens, outros 
como eu já avançado na 3ª idade. Para mim foi particu-
larmente sensível já que uma das minhas Atendentes, por 
quase cinco anos, foi a 1aT Cristina Reis Palmer Fonseca, 
filha do AE Luiz Fernando Palmer Fonseca e, portanto, 
neta do grande Ministro Maximiano.

Foi um aspecto muito sensível pois 
eu havia conhecido a Cristina ainda 
menina.

Finalmente entendo que esse livro 
deve estar em todas as nossas OMs pelo 
tanto que revela de uma nova e bela 
página de nossa História Naval.

Finalmente reitero minhas ovações 
a esse belo trabalho.

Obrigado e parabéns às duas bri-
lhantes escritoras. n

*Vice-Almirante (IM Ref)     

mUlhERES A BORDO:
30 ANOS

estAnislAo FAÇAnHA sobRinHo*

CMG Sheila Aragão, à esquerda, e CF Helena Peres
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