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1 INTRODUÇÃO

O Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha do Brasil (CEPE-MB) é um

Think Thank Institucional da Marinha do Brasil (MB) dedicado aos Estudos Marítimos,

inserido na estrutura do Estado-Maior da Armada. O CEPE-MB tem como uma de suas

tarefas obter conhecimento e promover sua reflexão internamente à Instituição MB e

junto à sociedade, por meio de encontros acadêmicos e profissionais, com o propósito

de  debater  questões  relacionadas  à  Defesa  Nacional  e  ao  pensamento  político-

estratégico marítimo brasileiro e disseminar os resultados desses encontros e estudos. 

O seminário "O Poder Naval Brasileiro: da independência ao futuro” teve como

objetivo fomentar reflexões sobre a contribuição da Marinha do Brasil  (MB) para o

desenvolvimento  da  sociedade  brasileira  ao  longo  da  história  desses  200  anos  de

independência, disseminando fatos da história brasileira relacionados a consolidação

territorial e às mudanças políticas e sociais ocorrida no País. 

Como parte das comemorações nacionais dos duzentos anos da independência

do Brasil,  a  parceria  entre a  Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da

Marinha (DPHDM),  o  Centro  de  Estudos  Político-Estratégicos  da  Marinha  do Brasil

(CEPE-MB)  e  a  Escola  de  Guerra  Naval  (EGN)  ofereceram  dois  dias  de

compartilhamento de conhecimentos a respeito do Poder Naval brasileiro, lançando

luz sobre sua importância para a história do Brasil desde a  independência e, como está

se pensando no futuro.

Assim o seminário estabeleceu duas abordagens: a histórica, mote do dia 5 de

setembro e, a estratégica no dia 6 de setembro.  

1.1 Informações Técnicas do Seminário

A  organização  do  seminário  foi  realizada  pela  parceria  entre  a  Diretoria  do

Patrimônio  Histórico  e  Documentação  da  Marinha  (DPHDM),  o  Centro  de  Estudos

Político-Estratégicos da Marinha do Brasil (CEPE-MB) e a Escola de Guerra Naval (EGN).
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1.1.1 Tema e Título  

Tema:  "Contribuição da  Marinha para  a  Soberania  do Brasil  nos  200 anos  de

Independência - Os próximos 200 anos".

Título: "O Poder Naval Brasileiro: da independência ao futuro".

1.1.2 Local e Data  

Local: Auditório Tamandaré da EGN, sito à Av. Pasteur 480, Urca, Rio de Janeiro -

RJ.  As  apresentações  e  debates  com  interação  entre  apresentadores,

moderadores e audiência ocorreram no formato presencial. O evento também

contou com transmissão simultânea pelo canal Oficial da da Marinha do Brasil

no YouTube.

Data:  dias cinco e seis de setembro no período de 08h30 às 12h00.

1.1.3 Público Alvo  

O  público  alvo  foi  a  sociedade  brasileira,  mas  com  o  foco  nos  seguintes

seguimentos: acadêmicos (professores, pesquisadores e alunos de graduação e pós-

graduação),  jovens, a família naval e interessados em assuntos de defesa, história e

estratégia.

2 SÍNTESE DAS APRESENTAÇÕES 

Em suas palavras de abertura, o Alte Esq Marcos Sampaio Olsen, Comandante

de Operações Navais, destacou o relevante papel do poder naval no período colonial,

como um instrumento necessário em um cenário de ameaças constantes advindas dos

interesses   ultramarinos  de  Portugal.  Batalhas  navais  marcaram  esse  processo

expansionista  dos  portugueses  no  teatro  de  operações  do  Atlântico,

predominantemente marítimo, corroborando com a importância do mar inserida no

período colonial. O bicentenário da independência do Brasil ocorreu em conjunto com

as comemorações da criação da Esquadra brasileira oriunda da necessidade de garantir
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a  vontade  do  povo  frente  ao  ímpeto  do  recolonizador,  após  o  processo  de

emancipação do Brasil.

Tal  criação  da  Esquadra  adveio  pelos  planos  políticos  e  estratégicos  de  José

Bonifácio  de  Andrade  e  Silva,  que  demonstrou  a  importância  da  esquadra  para  a

consolidação  da  integridade  territorial  de  um  Estado  ainda  incipiente,  inviável  se

fizesse o uso intensivo do mar.   Com este mesmo pensamento a formação de um

agrupamento de navios de guerra sobre um comando unificado, mostrou-se como um

fator  primordial  para  o  processo  de independência,  assim como a  contribuição da

Esquadra  nacional  nos  combates  na  Bahia,  na adesão das  províncias  do norte  e a

Cisplatina.

Também destacou a importante atuação de  Joaquim Marques Lisboa,  futuro

Marquês de Tamandaré,  herói  nacional  e  patrono da Marinha de guerra do Brasil,

assim  como  a  participação  da  Marinha  do  Brasil  em  momentos  de  notoriedade

histórica, como a guerra da Tríplice Aliança, Primeira e Segunda Guerra Mundial.  O

seminário dos 200 anos da independência teve como foco disseminar a visão de futuro

da  força  naval  para  a  defesa  dos  interesses  do  Estado  brasileiro  e  compartilhar  e

incentivar as reflexões sobre a construção da mentalidade de futuro do poder naval.

Por  fim,  chancelou  o  inicio  das  demais  apresentações,  agradecendo  as

autoridade, palestrantes, a organização do evento e o público participante, destacando

a  oportunidade  de  disseminar  conhecimentos  de  qualidade  junto  a  sociedade

brasileira.

2.1 O Poder Naval brasileiro: da Independência à República

Em apresentação denominada: “O Poder Naval brasileiro: da Independência à

República”, o  Prof Dr.  Leonardo da Costa Ferreira, professor de história  da Escola

Naval (EN), dedicou-se  a esboçar aspectos históricos da guerra da independência que

levaram  a  criação  do  poder  naval  brasileiro,  além  do  mapeamento  do  papel  da

Marinha  do  Brasil  no  processo  de  integridade  territorial  como  elemento  militar  e

diplomático na formação e consolidação do Estado. 
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Detalhou eventos relevantes da história portuguesa que contribuíram para o

processo de independência do Brasil, tais como os tratados de comércio, as relações

de pressão política e econômica da corte portuguesa, entre outros.

Destacou que a  corte  de Portugal  atuava,  à  época,  de  forma a manter  sua

influência  sobre  o  recém-criado  Estado  brasileiro.  Nesse  sentido,  o  Brasil,  com  a

necessidade  de  proteger  seus  interesses  como  país  independente,  identificou  a

necessidade  de  realizar  um  grande  esforço  militar  para  controlar  as  revoltas  que

eclodiram em diferentes províncias. Assim, a construção de uma marinha de guerra

capaz de efetuar a consolidação territorial foi priorizada.

Para  tal  foi  atribuída  prioridade  ao  aparelhamento,  o  recrutamento  e  o

financiamento para a formação de um Poder Naval, essa visão foi um passo central do

processo. A primeira medida foi alcançada pela incorporação de navios portugueses

abandonados e capturados nos portos brasileiros. Quanto ao recrutamento, houve a

contratação de pessoal estrangeiro com experiência naval e o financiamento foi obtido

por meio de investimentos diretos das elites no Brasil daquele momento da história,

em especial comerciantes.

A força naval levaria em conta a lógica e a visão de José Bonifácio ao considerar

quatro capacidades necessárias para a Marinha: confrontar tropas de Portugal; realizar

bloqueios  navais;  transporte  de tropas;  e  transporte  de insumos logísticos  para  as

operações.  Os meios navais (navios) que constituíram a Marinha do Brasil  à época

constam do Quadro 1 a seguir.
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Quadro 1 – Meios Navais da Marinha do Brasil (1822)

Fonte: Ferreira (2022).

A  Esquadra  brasileira  desempenhou  um  papel  relevante  nessas  campanhas

militares,  garantindo  a  logística  do  transporte  de  tropas  para  as  províncias  com

movimentos insurgentes e a realização de operações de bloqueio naval  na Baía de

Todos os Santos. 

Desta forma, a Marinha do Brasil se tornou a primeira marinha sul-americana a

enfrentar um poder europeu. Segundo Ferreira (2022) a Independência do Brasil foi

um processo de efetiva luta e conquista de sua autonomia, na qual foram empregadas

recursos humanos de grande monta.

“… a nossa libertação não foi uma dádiva portuguesa. Se Bolívar, em 1824,
chegou a dirigir 9.000 homens, se San Martin, em 1817, contou com 8.000
homens,  na  Guerra  da  Independência  da  Bahia,  as  tropas  brasileiras
atingiram,  em  maio  de  1823,  11.000  homens,  dos  quase  7.000  sobre  o
comando de Pedro Labatut na Batalha de Pirajá; e, no Maranhão, mais de
8.000 combatentes lutaram pela Independência” (RODRIGUES, 2002 [1982],
p. 42, apud FERREIRA, 2022).

O processo de independência do País é considerado exitoso porque foi capaz

de enfrentar  os desafios de uma guerra entre uma recém colônia e uma potência

marítima  europeia.  Uma  campanha  militar  viabilizada  pela  essencial  atuação  da

Marinha  e  do  Exército.  Ferreira  (2022)  destacou  que,  ao  longo  do  processo  de

construção e consolidação do território brasileiro,  o fenômeno da guerra fez parte

desse processo.
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Nesse sentido, o Prof. Dr. Leonardo mencionou a Guerra da Cisplatina (1825-

1828) e a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870) como exemplos relevantes da história

para manutenção da integridade do território e dos interesses nacionais do Brasil. 

Ademais, o professor destacou a importância do Patriarca da Independência -

José Bonifácio -  na luta pela libertação dos laços coloniais de Portugal.  O papel do

poder naval  nas visões estratégicas de Bonifácio está expresso no texto de Levy de

Paiva  Meira  -  “O  Ministério  da  Marinha  nas  comemorações  do  bicentenário  do

nascimento  de  José  Bonifácio”,  o  qual  refere-se  ao  Patriarca  como   central  na

construção do poder naval brasileiro.

“… a  José Bonifácio deve a  Marinha Brasileira os atos  marcantes  da sua
organização como força atuante nos destinos da nacionalidade.  Desde  o
preparo  do  material  flutuante,  a  contratação  de  oficiais  e  marinheiros
estrangeiros, até a entrega do comando da esquadra ao Primeiro Almirante
Lorde Cochrane, há uma série de providências de ordem externa e interna
em que a figura do Patriarca aparece decisiva”. (MEIRA, 1963, p. 250, apud
FERREIRA, 2022).

2.2 O Poder Naval brasileiro: da República à Guerra Fria

A  apresentação  “O  Poder  Naval  brasileiro:  da  República  à  Guerra  Fria”  foi

proferida pelo CMG (RM1), Prof. Dr., Francisco Eduardo Alves de Almeida, professor

do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da EGN, que abordou em linhas

gerais  a  história  da  Marinha a  partir  da  Proclamação da República  até  o início  da

Guerra  Fria,  ressaltando  as  mudanças  de  perspectiva  estratégica  do  aparato

operacional do poder naval, bem como as mudanças políticas e sociais ao longo do

período considerado. 

O Comandante  Alves  de  Almeida efetuou sua apresentação  abordando  três

aspectos importantes de análise: a Dimensão da Força Naval em números; Políticos e

Sociais; e Estratégico-Operacionais. Para tal,  tratou de cada um desses aspectos em

faixas inseridas no período considerado: 1889-1900, 1900-1920, 1920-1940 e 1940-

1947. 
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2.2.1 - 1889 – 1900

A dimensão da MB pode ser identificada pelo número de meios navais do Poder

Naval existentes no ano de 1900, eram 57 navios assim distribuídos:

 dois Encouraçados.

 dois Encouraçados Guarda-Costas

 um Cruzador de Segunda Classe

 três Cruzadores de Terceira Classe

 três Cruzadores-torpedeiros

 quatro Cruzadores Mistos

 um Navio- Escola

 duas Corvetas

 dezesseis Canhoneiras

 seis Avisos

 sete Torpedeiras

 cinco Patachos

 três Monitores

 dois Transportes

Quanto  aos  aspectos  políticos  e  sociais  do  período,  o  Comandante  Alves  de

Almeida destacou o aumento do prestígio do Exército com a participação direta na

Proclamação da República.

Ressaltou ainda que, para o período, a Revolta da Armada foi o primeiro trauma

da  República.  Tal  revolta  teve  como  motivação  a  insatisfação  da  Marinha  com  os

rumos que a jovem república brasileira estava tomando.  

Quanto a questão social ressaltou a distância entre Oficiais e Praças da Marinha,

como um fator de tensão interna da Instituição. Sendo a personalidade marcante do

período o Almirante Custódio de Melo, um líder na Marinha do final do século XIX.

Quanto aos aspectos estratégicos-operacionais destacou o professor Almeida as

questões com a Argentina que, à época, era a principal preocupação para a defesa. A

prioridade operacional da Marinha era focada na defesa costeira. 
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A perda de um meio relevante é digna de nota, o naufrágio  do NE Almirante

Barroso,  fato  ocorrido  no  Mar  Vermelho  durante  sua  segunda  viagem  de  circum-

navegação, em 21 de maio de 1893.

Quanto  ao  Projeto  de  Força  Naval,  ressaltou  o  professor  a  introdução  das

embarcações chamadas de Torpedeiras, decorrente da concepção estratégica naval do

Almirante  francês  Hyacinthe  Laurent  Théophile  Aube,  a  denominada  Jeune  École

(Escola Jovem). 

O projeto de força brasileiro para o poder naval vivia, naquele momento, uma

discussão entre a Jeune École e a visão de Alfred Thayer Mahan. Ao se avaliar o Poder

Naval brasileiro de 1900 é possível perceber essa discussão materializada. 

A  Jeune  École privilegiava  navios  menores  e  ágeis,  armados  com  torpedos

capazes  de afundar  os  navios  de linha (encouraçados cruzadores,  entre outros).  Já

Mahan entendia que as linhas de batalha, com grandes navios e a busca pela batalha

decisiva,  eram  elementos  basilares  para  uma  estratégia  naval  dominante  e  o

decorrente programa de transformação de uma força naval respeitada.

2.2.2  - 1900 – 1920

A dimensão da MB pode ser identificada pelo número de meios navais do Poder

Naval existentes no ano de 1920, eram 32 navios assim distribuídos:

 dois Encouraçados (Dreadnought) 

 dois Encouraçados Guarda-Costas 

 cinco Cruzadores

 dez Contratorpedeiros 

 um iate

 um Navio Mineiro

 um Navio- Escola

 três Submersíveis

 dois Tênderes

 três Avisos

 uma Torpedeira

 um Monitor
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Percebe-se  uma  mudança  na  configuração  da  Esquadra  nesse  período  e  a

persistente discussão entre as vertentes de estratégia naval: Mahan e  Jeune École. 

Quanto  aos  aspectos  político e  sociais  do  período,  o  Comandante  Alves  de

Almeida ressaltou um grande trauma para a Marinha do Brasil  que perdurou até a

Primeira  Guerra  Mundial,  a  Revolta  dos  Marinheiros,  tal  evento  ampliou  o

distanciamento entre Oficiais e Praças. 

Outra questão social refere-se à grande dificuldade na qualificação das Praças,

havia um grande índice de analfabetismo entre as Praças, configurando um obstáculo

para a formação e aprimoramento do pessoal.  

Ainda na política, apresentou a visão do Barão do Rio Branco que entendia a

importância de um poder naval crível para suportar as ações diplomáticas, a Marinha

em apoio a política externa.

A personalidade da MB no período foi o Almirante Alexandrino Faria de Alencar

que criou a Escola de Guerra Naval, Aviação Naval e trouxe para o Brasil a denominada

“Esquadra Branca”.  

Quanto  aos  aspectos  estratégico-operacional,  persistiu  o  foco  na  Argentina

como  principal  preocupação,  Almeida  destacou  a  participação  da  MB  na  Primeira

Guerra Mundial, por meio da Divisão Naval em Operações de Guerra (DNOG). 

Segundo o exposto, a DNOG produziu dois grandes benefícios para a Marinha: 

 ressaltou a importância do poder naval  como instrumento de Diplomacia

Naval; e

 o  espaço  diplomático  brasileiro  obtido  nas  negociações,  após  a  Grande

Guerra. A participação brasileira nas discussões sobre a paz foi viabilizada

pela atuação nacional por meio da DNOG no conflito e não somente pelo

envio de um hospital de campanha. A representação brasileira contou com

três componentes. 

O Comandante Alves de Almeida destacou o impacto na Marinha causado pelas

perdas do Encouraçado Aquidaban e do Rebocador Guarany.

O  Projeto  de  Força  Naval  do  período  possuía  dois  programas  que  se

rivalizavam, um elaborado pelo Almirante Alexandrino e outro pelo Almirante Júlio de
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Noronha, ambos  representavam as discussões entre as escolas mahaniana e  Jeune

École. Venceu a proposta dos grandes navios do Almirante Alexandrino.

2.2.3 - 1920 – 1940

A dimensão da MB pode ser identificada pelo número de meios do poder naval

existentes no ano de 1940, eram 41 navios assim distribuídos:

 Dois Encouraçados.

 Dois Cruzadores

 Sete Contratorpedeiros

 Dois Tênderes

 Quatro Submarinos

 Um Navio- Escola

 Quatro Monitores Fluviais

 Dois Avisos Fluviais

 Três Navios Mineiros

 Três Navios Hidrográficos

 Três Navios Tanque

 Dois Navios Auxiliares

 Seis Navios Mineiros/Corvetas

Quanto  aos  aspectos  políticos  e  sociais,  o  Comandante  Alves  de  Almeida

apresentou o “Movimento do Tenentismo”,  quando houve a adesão de Oficiais  da

Marinha ao movimento.

O  período  contou  com  vários  movimentos  considerados  revolucionários:  a

ascensão de Getúlio Vargas ao poder em 1930; a Revolução Constitucionalista de 1932;

a Intentona Comunista de 1935; a implantação do Estado Novo em 1937; o Movimento

Integralista  de 1938,  este último movimento contou com a adesão de militares da

Marinha.

A  personalidade  marcante  do  período  foi  o  Almirante  Henrique  Aristides

Guilhem que, como Ministro da Marinha, conseguiu pacificar a Instituição, mantendo-

a estável em face as mencionadas turbulências políticas do período.



17

Quanto  aos  aspectos  estratégicos-operacionais,  persistia  o  predomínio  da

concepção estratégica de Mahan,  a “batalha decisiva”,  apesar disso,  a  Força Naval

ainda  mantinha  o  foco  na  defesa  costeira.  Mantinha-se  a  Argentina  como  a

preocupação naval mais relevante para a defesa do País.  

2.2.4 - 1940 – 1947

A dimensão da MB em 1947 era bem diferente, mais moderna e possuía 67

navios assim distribuídos:

 Dois Encouraçados.

 Um Cruzador

 Quatro Contratorpedeiros

 Oito Contratorpedeiros de Escolta

 Dois Tênderes

 Quatro Submarinos

 Um Navio- Escola

 Cinco Corvetas classe C 

 Duas Corvetas classe Rio Branco 

 Seis Corvetas classe Vital de Negreiros

 Oito Caça-Submarinos G

 Oito Caça-Submarinos J

 Três Monitores Fluviais

 Dois Navios Auxiliares

 Dois Navios Fluviais

 Duas Canhoneiras

 Três Mineiros

 Quatro Rebocadores Pequenos

Nota-se a mudança de concepção para uma Força Naval anti-submarino, com

intensivos  adestramentos  com  a  Marinha  do  Estados  Unidos  da  América  (EUA).

Destaque para os navios Caça-Submarinos.

A Segunda Guerra Mundial contribuiu para a integração maior entre Oficiais e

Praças,  momento de união das tripulações  e maior profissionalismo.  Início de uma
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grande cooperação técnica entre a Marinha do Brasil e os EUA, com o aprimoramento

da prontidão da MB.

Quanto aos aspectos políticos, destacou-se o fim do Estado Novo e da Era de

Getúlio Vargas como Presidente do Brasil.

As  personalidades  marcantes  do  período  foram:  Almirante  Soares  Dutra,

Comandante da Força Naval  do Nordeste (participou também da DNOG); Almirante

Guilhem, Ministro da Marinha;  Almirante  Ary Parreiras,  com a construção da Base

Naval de Natal, Almirante (Marinha EUA) Jonas Ingran, Comandante da 4a Esquadra

norte-americana.

Quanto aos aspectos estratégicos-operacionais, a Argentina continuava como a

preocupação naval mais relevante e a Força Naval brasileira ainda focada na defesa

costeira,  mas com a inserção de uma nova capacitação -  a  Guerra Anti-Submarino

(GA/S).  

O Projeto de Força Naval carrega o viés anti-submarino dentro de um contexto

hemisférico,  tendo  os  EUA  como  condutor  de  uma  defesa  contra  os  submarinos

soviéticos. Foi o início da Guerra Fria.

Surgem  outros  pensadores  sobre  estratégia  naval,  como  Castex,  face  ao

declínio  do  conceito  da  batalha  decisiva,  uma  mudança  do  pensamento  naval.

Profissionalismo: “Navio no mar operando”.

2.2.5 - Considerações  sobre o período: 1889-1947

A Segunda Guerra Mundial moldou o que a Marinha do Brasil é hoje, foi um

ponto de inflexão institucional no que se refere à mentalidade, ao profissionalismo, ao

adestramento e até aspectos socias, como o fortalecimento da relação entre Oficiais e

Praças da MB.

A Marinha percebeu a vulnerabilidade do País quanto a importância das Linhas

de  Comunicação  Marítimas  (LCM).  Essa  percepção  motivou  muitas  das  decisões

estratégicas posteriores da Instituição.
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Além da GA/S,  a  MB mudou o entendimento do conceito  de aplicação dos

Fuzileiros Navais (FN), com o desenvolvimento da doutrina sobre a Guerra Anfíbia. Os

Fuzileiro  Navais  deixaram  as  limitações  de  emprego  apenas  como  segurança  de

instalações  e  passaram  a  ser  empregados  em  Operações  de  caráter  naval,  parte

relevante da capacidade de projeção de poder a partir do mar para terra. 

A cooperação técnica com a Marinha dos EUA agregou muito conhecimento

estratégico  e  operacional  para  a  MB,  inserindo  o  Brasil  e  a  sua  Marinha  em  um

contexto  de  Defesa  Hemisférica  liderada  pelos  EUA.  Apesar  dos  benefícios

mencionados,  essa  cooperação  também  tornou  a  MB  dependente  dos  EUA,

principalmente em suas necessidades logísticas e técnicas. 

2.3 O Poder Naval brasileiro: da Guerra Fria aos nossos dias

O Contra-Almirante José Cláudio Oliveira Macedo,  Subchefe de Estratégia do

Estado-Maior  da  Armada  iniciou  sua  apresentação  “O  Poder  Naval  brasileiro:  da

Guerra Fria aos nossos dias” destacando alguns pensadores navais importantes para a

construção do pensamento estratégico marítimo, principalmente teóricos do período

pós-Segunda Guerra Mundial, como os brasileiros Sabóia e Vidigal, Almirantes da MB

e, também, os britânicos Colin Gray e Geoffrey Till. 

Prosseguiu o CAlte José Cláudio afirmando ser significativo conectar a teoria

com  a  realidade  e,  para  tal  entender  que  o  Poder  Naval  é  parte  da  Estratégia.

Acrescentou que a Estratégia relaciona os meios (means - Poder Naval, entre outros),

maneiras (ways  - caminhos) e  fins (ends  - objetivos) e, ainda, agrega as análises de

riscos ao processo.

No  caso  específico  da  MB,  deve-se  levar  em  consideração  as  tarefas  e

atribuições relacionadas aos meios de combate e os de não-combate, caracterizando

as questões estratégicas da Marinha e da comunidade marítima como multifacetadas. 

Também destacou a necessidade de se compreender, identificar e avaliar tanto

as ameaças correntes como as latentes. O  processo decisório é central na aplicação

prática das teorias sobre estratégia, sendo importante a avaliação dos contextos e os
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fatores  históricos  relacionados,  a  fim  de  entender  a  conjuntura  e  as  dinâmicas

envolvidas. 

Conhecer  os  fatores  históricos  é  importante,  mas  deve-se  entender  que  a

conjugação de elementos que produziram determinados resultados no passado, não

significa que serão obtidos os mesmos resultados em um contexto distinto.

Nesse sentido, o processo dinâmico de conceituação evolui ao longo do tempo,

como por exemplo o entendimento do conceito sobre de segurança marítima. Esse

conceito está mais ligado aos efeitos do 11 de setembro de 2001 que mostrou as

vulnerabilidades da atividade marítima mundial e das novas ameaças não estatais.

Citou Colin Gray para tratar dos contextos estratégicos, na visão desse autor:

 P  olítico – processos domésticos, condições internas e externas;

 S  ócio-Cultural – pessoas, instituições e sociedade;

 E  conômico – ambições futuras, necessidades atuais;

 T  ecnológico (Poder Naval) – conexão dos aspectos de caráter material e as

tecnologias.  O  poder  militar  advém  de  fontes  variadas,  inferioridade  ou

superioridade tecnológica, apesar de relevantes, não são determinantes;

 M  ilitar (Poder Naval) – experiência de combate e equilíbrio do poder 

militar;

 G  eográfico – geopolítico e os 5 domínios (terra, ar, mar, espaço e 

cibernético); e

 H  istórico – eventos que influenciam escolhas estratégicas no presente.

Acrescentou  o  conceito  de  atributos  de  capacidade,  isto  é,  os  elementos

fundamentais  que  compõem cada  capacidade,  quais  sejam:  Doutrina,  Organização,

Pessoal, Educação, Material (Poder Naval), Adestramento e Infraestrutura (DOPEMAI).

Passou então a traçar as referências históricas do período (1947-2022), uma

visão  das  relações  internacionais  e  dos  estudos  estratégicos  que  influenciaram  o

pensamento marítimo e naval brasileiro.

Iniciou mencionando a Doutrina Truman (1947), marco do início da Guerra-Fria,

período em que houve a polarização entre as duas superpotências - EUA e União das
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Repúblicas  Socialistas  Soviéticas  (URSS).  Tal  situação  geopolítica  perdurou  até  o

colapso da URSS em 1991, quando se acreditava que as rivalidades militares haviam se

encerrado, proclamando-se a cooperação global.  

Ao tratar das ameaças, apresentou o atual conflito entre a Rússia e a Ucrânia

como  um  evento  que  trouxe  o  tema  “guerra  entre  Estados”  de  volta  à  agenda

internacional.  Essa  percepção  remete  para  a  mencionada  preocupação  com  as

ameaças latentes, isto é, aquelas que se tem a percepção de que sua ocorrência é

improvável, mas com as quais o estrategista não deve se descuidar,  pois persistem

como possibilidades reais de ameaças. 

A  estratégia  deve  considerar  todo  esse  espectro  de  ameaças,  o  percurso

histórico  vai  apenas  acrescentando  camadas  de  ameaças  para  o  planejamento

estratégico. A ameaça interestatal continuará existindo, as ameaças não-estatais e a

preocupação com a segurança marítima não se extinguirão e assim por diante.

As  questões  marítimas  tem  crescido  em  importância  na  agenda  global,

principalmente pelo surgimento de novas tecnologias que permitem a viabilização da

exploração e explotação dos fundos marinhos em profundidades cada vez maiores.

Nesse sentido, destacou Macedo (2022) que a Convenção das Nações Unidas sobre o

Direito do Mar (CNDM) é um acordo internacional com maior número de participantes

que pretende organizar o uso do mar.

Nessa sentido cresceu também a importância de um Estado possuir um Poder

Naval preparado para enfrentar os desafios que se apresentam. O CAlte José Cláudio

mencionou  como  exemplos  desse  entendimento  a  Guerra  da  Lagosta  (1963)  e  a

Guerra das Malvinas (1982).  

Para apresentar como a MB vem desenvolvendo seu pensamento estratégico,

O Almirante apresentou alguns programas da transformação da Marinha: 1° Guilhem

(1936-41);  2°  Guilhem (1945);  Sílvio  de  Noronha  (1949-51);  Guillobel  (1952);  Silvio

Mota  (1963)  com  o  1°  Plano  Diretor;  Reaparelhamento  e  Modernização  (1967);

Programa de Reaparelhamento da Marinha (PRM) de 1974 e o 1° Plano Estratégico da

Marinha  (PEM).  Tais  programas  mostram  a  evolução  e  o  amadurecimento  do

pensamento estratégico brasileiro, destacou Macedo (2022) que a introdução do Plano
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Diretor  na  MB permitiu o  aprimoramento  da  capacidade  de  gestão  estratégica  da

Força.

Mencionou ainda outros eventos históricos que contribuíram para a evolução

do pensamento estratégico naval brasileiro:

 Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR) – 1947: acordo de

segurança hemisférica liderada pelos EUA; 

 Guerra da Coreia – 1950-1953: influenciou os acordos militares entre os EUA

e os países da América Latina, um movimento de reaproximação, uma vez que a

América Latina encontrava-se desprestigiada na pauta das relações exteriores

dos EUA, durante o período do pós-Segunda Guerra; 

 Acordo de Assistência Militar (Brasil x EUA) – 1952-1977; 

 EUA: preocupa-se em manter um equilíbrio de poder na América Latina; 

 UNITAS  –  desde  1960:  início  de  exercícios  navais,  com o  foco na  defesa

hemisférica, realizados entre os EUA e os países da América Latina;

 Aquisição de quatro Navios de Transporte de Tropas (NTrT) junto ao Japão

em 1954;

 Criação da Força de Transportes (1956);

 Criação da Força de Fuzileiros da Esquadra (1957);

 1ª Operação Dragão – 1964: Operações Anfíbias;

 Força Naval  1985-2020: atribuições na Defesa Naval;  Segurança Marítima;

Diplomacia Naval; Ações de Apoio ao Estado; Desafios multifacetados.

Destaca-se  que  a  MB  sempre  atuou  em  questões  de  combate  naval  e  em

atribuições  subsidiárias  como  a  segurança  marítima.  Se  havia  no  Brasil,  durante  a

década  de  1980,  uma  discussão  sobre  a  criação  ou  não  de  uma  Guarda-Costeira,

atualmente essa questão não parece mais um problema. 

Nesse sentido, o palestrante ressaltou a importância do uso do mar pelo Brasil

e a disponibilidade de um Poder Naval compatível com as necessidades do País. Dessa



Figura 1- Modelo de Polígono para Funções da MB
Fonte: Macedo (2022)
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forma  os  princípios  estratégicos,  a  serem  incorporados  à  mentalidade  marítima

brasileira, devem considerar todo o espectro de ameaças e o preparo da Força para

enfrentar tais desafios. 

Apresentou então uma análise possível dos princípios a serem adotados pelo

Poder  Naval  brasileiro,  uma  proposta  de  modelo  de  funções  essenciais  da  MB,

conforme apresentado na figura 1 a seguir.

Em  sua  análise  conclusiva,  o  Almirante  José  Cláudio  lançou  luz  sobre  a

relevância  dos  projetos  estratégicos  do  poder  naval  para  a  sociedade  brasileira,

destacando  a  comunicação  sobre  as  ações  necessárias  para  a  manutenção  da

soberania nacional e dos interesses estratégicos do Brasil. É fundamental identificar e

acompanhar  os  riscos  e  ameaças  inseridos  no  processo  decisório,  bem  como  os

recursos (meios) necessários e as formas (maneiras) de utilização desses recursos para

atingir os objetivos estabelecidos (fins). 



Figura 2-  Programas Estratégicos da Marinha 
Fonte: Boite Júnior (2022)
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2.4 Projeto Estratégico da Marinha: Diretoria Geral do Material da Marinha.

Em sua apresentação intitulada “Projeto Estratégico da Marinha: PROSUPER –

Programa  Fragatas  Classe  Tamandaré''  o   Vice-Almirante  Amaury  Calheiros  Boite

Júnior, Diretor de Gestão de Programas da Marinha, destacou que suas funções estão

inseridas  no  âmbito  da  Diretoria-Geral  do  Material  da  Marinha,  sendo  um  meio

orgânico  para  aquisição  de  meios  navais  de  superfície,  congregando  as  principais

competências  desta  atividade,  de  modo  dinâmico  e  adequado  para  concretizar  os

projetos da Marinha do Brasil.

Os projetos estratégicos de defesa estão estipulados na Política Nacional  de

Defesa (PND),  na Estratégia Nacional de Defesa (END) e no Livro Branco de Defesa

Nacional  (LBDN),  três  documentos   importantes  para  a  comunicação  estratégica

institucional com a sociedade brasileira e parceiros externos. 

Outros  documentos  ostensivo  também  compõem  o  arcabouço  de

condicionantes estratégicos da MB, tais como: o Plano Estratégico da Marinha (PEM) -

2040 que realça a visão da força como organização. 

O  VAlte  Calheiros  apresentou  o  portfólio  dos  programas  estratégicos

conduzidos pela MB e destacou o Programa de Construção do Núcleo do Poder Naval,

onde  está  inserido  a  fabricação  das  Fragatas  Classe  Tamandaré,  como  pode  ser

verificado na Figura 2 a seguir. 
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Nesse  sentido,  o  fomento  da  construção  do  núcleo  do  poder  naval  está

atrelado  à  formulação  de  projetos  em  desenvolvimento,  observando  questões

orçamentárias, onde investimentos em atualizações de embarcações, como os navios-

patrulha,  estendem as   capacidades  dos  meios  operacionais.  O  programa  também

considera   questões  doutrinárias  quanto  ao  emprego  de  novas  tecnologias  nos

sistemas navais. 

Boite Júbior (2022) passou então a apresentar as fases do Programa Fragatas

Classe Tamandaré (PFCT), ressaltando a participação da Empresa Gerencial de Projetos

Navais  (EMGEPRON)  no  processo  de  aquisição  e  fiscalização  dos  navios  da  Classe

Tamandaré e destacou que a MB detém os direitos de uso dos navios.

O  palestrante  mostrou  as  principais  características  das  Fragatas  Classe

Tamandaré (FCT), conforme pode ser verificado na figura 3 a seguir, bem como alguns

de seus sistemas de armas e sensores.

Figura 3 – Principais Características das FCT

Fonte: Boite Júnior (2022)
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Além de ampliar as capacidades de defesa do País, o PFCT prevê transferência

de tecnologia o que permitirá  aprimorar a qualificação da indústria nacional, por meio

da indústria naval inserida na Base Industrial de Defesa e Segurança (BIDS). O processo

poderá  propiciar  a  obtenção  de  conhecimentos  técnicos  e  promover  um  arrasto

tecnológico e acesso às tecnologias sensíveis de interesse.

Nesse sentido, pode-se listar alguns benefício viabilizados pelo PFCT:

Ampliação da capacidade de emprego do Poder Naval;

 Índices de conteúdo local nacional: de 32% no 1º navio e 41% a partir do 2º

navio;

Capacitação e aprimoramento da mão de obra da construção naval;

 Sustentabilidade da indústria naval brasileira;

 Fomento da Indústria Nacional de Defesa;

Domínio de tecnologia sensível.

O  VAlte  Calheiros  concluiu  sua  apresentação  salientando  a  relevância  da

transferência de tecnologia contida no PFCT. A capacitação da BIDS nacional permitirá

atualizar os meios operacionais da Marinha do Brasil, configurando um marco histórico

de desenvolvimento das capacidades do Poder Naval brasileiro.

2.5 Projeto Estratégico da Marinha: PROSUB

Na apresentação “Projeto Estratégico da Marinha: PROSUB”  o  CAlte (RM1)

Luiz Roberto Cavalcanti Valicente, Assessor do Programa de Submarinos da Marinha

(PSM), destacou a participação do setor de Ciências, Tecnologia e Inovação (CT&I) da

Marinha no Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) e no Programa

Nuclear  da  Marinha  (PNM)  como  uma  forma  de  amplo  fomento  para  o

desenvolvimento de tecnologias promovido por esses programas estratégicos da MB.

O Atlântico Sul,  parte significativa do entorno estratégico do Brasil,  possui a

expectativa de crescimento em até 38% no comércio marítimo. A Amazônia Azul, uma

área de 5.7 milhões de km2  contempla 95% das exportações e importações brasileiras,
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10% do tráfego marítimo mundial, 85% da produção de petróleo e 75% de gás natural,

além de outros recursos minerais e biodiversidade.

A  Amazônia  Azul  e  o  entorno  estratégico  brasileiro  fazem  parte  da  visão

estratégica do Brasil para sua defesa, assim para que se possa garantir os interesses

nacionais  de  defesa  nessa  vasta  área,  faz-se  necessário  investimentos  em  meios

inovadores como o submarino convencionalmente armado de propulsão nuclear, a fim

de enfrentar  as emergentes ameaças (garantia da soberania,  disputas  por recursos

naturais, ataques cibernéticos, questões ambientais, entre outras).

O Brasil faz parte de um pequeno grupo de países que reúnem os requisitos

fundamentais para o desenvolvimento: maiores territórios, economias e populações.

Esse grupo é formado por Brasil, China, EUA, Índia, Rússia e UE. Dentro desse grupo o

Brasil  faz  parte  de  um  grupo  ainda  menor,  detentores  de  recursos  minerais  para

combustível nuclear, quais sejam: Brasil, China e EUA. Brasil possui a  6ª maior reserva

de urânio do mundo, com apenas 25% do território prospectado (VALICENTE, 2022).

A  inserção  do Brasil  no  seleto  grupo  de  países  capacitados  no  domínio  de

recursos e tecnologias relacionadas à energia nuclear é essencial para a garantia de

sua soberania e na proteção dos interesses nacionais. 

O Almirante Valicente mostrou em gráfico os gastos  referentes aos grandes

projetos em andamento no Brasil, os quais refletem as atualizações dos seus meios

navais operacionais e tecnológicos, a fim de permitir o emparelhamento com outras

nações detentoras de meios nucleares, como os chamados P5 (China, França, Rússia,

Reino Unido e os Estados Unidos), eliminando em parte as disparidades de poder. A

Figura 4 a seguir apresenta os investimentos, em bilhões de reais, segundo a base de

dados do Ministério da Defesa (MD).



Figura 4 – Comparação de Investimentos em Projetos Brasileiros
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O  Almirante  Valicente  destacou  o  interesse  brasileiro  em  se  posicionar  no

cenário  internacional  com  relação  às  questões  de  segurança  internacional  nos

próximos anos.  O PROSUB é  um programa estratégico que pode contribuir  para  o

atingimento desse objetivo.

O  PROSUB  prevê  a  construção  de  quatro  submarinos  de  propulsão  diesel-

elétrica  da  classe  Riachuelo  e  um  da  classe  Álvaro  Alberto  de  propulsão  nuclear.

Contempla  também a construção do Complexo Naval  de  Itaguaí  que incluí  a  Base

Naval, estaleiros e Complexo de Manutenção Especializada (CME) conhecido como Ilha

Nuclear.

O Programa Nuclear da Marinha possui importância estratégica para o Brasil,

uma vez que amplia os segmentos de interesse militar e energético, como a produção

de energia elétrica. O Brasil desenvolveu o domínio do ciclo do combustível nuclear,

um  sucesso  do  esforço  no  desenvolvimento  do  conhecimento  e  de  tecnologias

relacionadas.

Outro desafio tecnológico, ainda em andamento, é o Laboratório de Geração

Nucleoelétrica (LABGENE),  montagem de um reator  nuclear em tamanho real  para

testar  o  reator  que  será  inserido   no  sistema  de  propulsão  do  Álvaro  Albreto  (o

primeiro Submarino Convencional de Propulsão Nuclear-SCPN). 
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Os benefícios do PROSUB para o Brasil vão além das questões de defesa, pois

fomenta desenvolvimento sócio econômico, materializado pelos seguintes dados:

 capacitação de técnicos e engenheiros no exterior;

700 empresas envolvidas: serviços, materiais. equipamentos e insumos;

18 universidades e institutos de pesquisa;

 geração de 24 mil empregos diretos;

 geração 40 mil empregos Indiretos;

 geração de 556 milhões de reais em impostos federais; e 

 geração de 437 milhões de reais em impostos municipais.

Em suas considerações finais, ressaltou a importância do arrasto tecnológico

produzido  pelo  PROSUB  em diversos  níveis  e  setores,  como segurança  energética,

segurança alimentar e saúde humana, ampliando o uso da tecnologia para além do uso

militar.

2.6 Projeto Estratégico da Marinha: Autoridade Marítima

Em sua apresentação “Projeto Estratégico da Marinha: Autoridade Marítima” o

Alte  Esq  Wladmilson  Borges  de  Aguiar,  Diretor-Geral  de  Navegação,  iniciou  sua

apresentação  por  aspectos  históricos  da  formação  do  poder  marítimo  brasileiro.

Destacou a importância do uso do mar e a disponibilidade de recursos advindas do

mar, como recursos minerais, energia, alimento entre outros. Lembrou da relevância

estratégica da Amazônia Azul, como patrimônio do Brasil e do Atlântico Sul como parte

do entorno brasileiro.

O Alte Esq Borges afirmou que as atividades realizadas  no mar  constituem

parte  importante  do  processo  de  desenvolvimento  nacional.  A  Economia  do  Mar

oferece  diversificadas  oportunidades  estratégicas,  como  o  transporte  aquaviário,

infraestruturas  marítimas,  hidroviárias,  a  indústria  da  pesca,  a  pesquisa,  CT&I,

produção de energia eólica e hidrogênio verde, esporte, lazer, entre outras atividades

econômicas  relacionadas  ao  mar.  Defender  tudo  isso  exige  um  Poder  Naval

compatível.  



Figura 5- Capilaridade da Autoridade 
Marítima
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No Brasil, a Autoridade Marítima é exercida pelo Comandante da Marinha e a

MB atua como a estrutura executiva das atribuições da Autoridade. As Capitanias dos

Portos e as Delegacias e Agências  subordinadas representam a Autoridade Marítima

Nacional distribuídas por todo o País, são as pontas desse sistema capilarizado 

Ao se observar as ameaças às atividades marítimas, presentes desde o passado

e, a nova realidade na condução de atividades no mar, deve-se considerar a variada

gama de atribuições legais da Marinha do Brasil no sistema. 

Consequentemente  percebe-se  a  necessidade  de  maior  fiscalização  das

atividades realizadas no mar e o uso dos espaços comuns desde o território nacional

(águas interiores) até os limites da Amazônia Azul (Mar territorial, Zona Contígua, Zona

Econômica Exclusiva, Plataforma Continental e Plataforma Continental Estendida).  A

Figura 5 bem demonstra a capilaridade da Autoridade Marítima.

O palestrante concluiu sua apresentação afirmando que a Autoridade Marítima

brasileira enfrenta diariamente essa variedade de desafios. É importante prosseguir na

educação dos brasileiros para aprimorar e fortalecer a mentalidade marítima, isto é,

esclarecer para os cidadãos a importância do mar para o Brasil, os benefícios para a
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sociedade e as responsabilidades inerentes. A visão de futuro da Autoridade Marítima

entende que o uso do mar deve ser sustentável, a fim de garantir a disponibilidade dos

recursos para as gerações futuras. 

3 DEBATES

3.1 Debate do dia 5 de setembro.

Com o encerramento das apresentações do primeiro dia (05 de Setembro), o

debate foi moderado pelo CAlte (Refo) Reginaldo Gomes Garcia dos Reis, colaborador

do CEPE-MB que iniciou os debates apresentando algumas questões apresentadas pela

audiência presente.

 Em questionamento  direcionado  ao Prof.  Dr.  Leonardo  da  Costa  foi

solicitado sua visão em perspectiva do passado do processo da independência e como

o mesmo se caracterizou e a visão da pós-independência?

Em  resposta  o  Prof.  Dr.  Leonardo afirmou  que  a  historiografia  da  guerra

acontece depois do fato em si, e não durante os acontecimentos, dando espaços para

narrativa e interpretações, como exemplo a narrativa de que houve continuidade da

dominação da família real depois do processo de independência, bem como o uso da

língua  portuguesa  e  religiões  do  ocidente  ou,  até  mesmo,  em  outra  corrente  de

pensamento que dissolve os fatos ao logo do tempo. Nesse sentido a participação dos

militares nas guerras da independência, incluindo a participação da Marinha, teve seu

papel diminuído.

Em complemento o Prof. Dr. Francisco Eduardo Alves de Almeida apresentou

dados  do  número  de  mortos  de  outros  países  no  processo  de  guerra  pela

independência, na qual o Brasil possuía um número menor, por conta de contextos

políticos entre os próprios portugueses.
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 Foi perguntado ao Prof. Dr. Leonardo qual foi papel de José Bonifácio na

formação da Marinha do Brasil e quais foram as suas ações e sua participação nesse

processo?

Em resposta destacou alguns aspectos sobre a vida de José Bonifácio, desde sua

trajetória acadêmica até sua atuação militar estratégica para o Brasil no processo de

independência,  com o pensamento de criação de um poder naval capaz de suprir as

necessidade de combater Portugal neste contexto para garantir a soberania nacional. 

 Ao Prof. Dr.  Francisco Eduardo Alves de Almeida  foi perguntado  sobre o

impacto constante da evolução da Marinha com base nos avanços tecnológicos, e o

crescimento de novas potências mundiais e como esses aspectos podem contribuir

para as análises dos dias atuais?

Em resposta, destacou o surgimento de oponentes mundiais como a Alemanha

Imperial  contra as potências históricas como a Inglaterra, comparando com os dias

atuais nas relações entre China e Estados Unidos.

Em complemento o CAlte José Cláudio Oliveira Macedo destacou que há uma

diferença  das  estratégias  usadas  ao  longo  do  tempo,  assim  como  os  meios

empregados, mudando os paradigmas de guerra para os dias atuais. Observando as

delimitações e soluções para a complexidade que é a evolução dos arranjos do poder

naval, destacando as incertezas presentes e importância das análise de cenários para

apoiar o processo decisório.    

3.2 Debate do dia 6 de setembro.

No  último dia  de  apresentações  sobre  o  Bicentenário  da  Independência  do

Brasil  também foi  aberto um espaço de debates moderado pelo  Alte Esq (Ref-FN),

Prof.  Dr.  Álvaro  Augusto  Dias  Monteiro,  Professor  Colaborador  do  PPGEM  que

proferiu as seguintes indagações sobre a temática exposta:

 Foi perguntado ao Alte Esq Wladmilson Borges de Aguiar, como verificar o

desenvolvimento da Autoridade Marítima e da DGN, dentro dos desafios e paradigmas

apresentados;  e que ações da Autoridade Marítima e da Marinha do Brasil podem

oferecer melhor custo x benefício para a sociedade?
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Em resposta, ressaltou que a Esquadra opera fora dos olhares da sociedade

civil, apesar disso as atividades estão sendo realizadas, garantindo os interesse do País

no mar. A sociedade tem mais contato com as atividades e serviços da Marinha por

meio das Capitanias dos Portos e suas respectivas Delegacias e Agências, distribuídas

por  todo  o  território  nacional.  Os  mencionados  órgãos   executam  as  tarefas  de

controle, habilitação de aquaviários e fiscalização das atividades nos mares e águas

interiores, fortalecendo a importância da Autoridade Marítima no nível estratégico. A

MB, como executora das tarefas, necessita da contínua atualização dos seus meios

operacionais.

Em complemento, o VAlte Amaury Calheiros Boite Júnior ressaltou o potencial

do programa estratégico - Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz) para

promover  a  proteção  dos  interesses  marítimos  nacionais  e  impulsionar  o

desenvolvimento tecnológico e socioeconômico. 

O CAlte (RM1) Luiz  Roberto Cavalcanti Valicente  acrescentou a questão do

perfil multifacetado da Marinha do Brasil na condução da Autoridade Marítima como

prestadora de serviço à sociedade brasileira, o que é extremamente essencial.

 Sobre  as  questões  doutrinárias  e  orçamentárias,  como  a  Diretoria  de

Gestão articula  a  parte  doutrinária,  dentro  do projeto  em andamento  e  se  houve

alguma integração dentro do projeto com o SisForça?

Em resposta, o VAlte Amaury Calheiros Boite Júnior colocou que a Diretoria de

Gestão  de  Programas  da  Marinha  tem  participado  ativamente  com  a  SisForça  no

desenvolvimento do force design dos meios operativos e suas capacidades e, que é de

importante o   gerenciamento de custo para manter o ciclo de vida do projeto com

eficácia, observando-se as necessidade e recursos orçamentários disponíveis para a

organização.

 A  respeito  das  questões  de  transferência  de  tecnologia  e  aspectos

ambientais dos projetos em desenvolvimento, como a Marinha do Brasil lida com tais

questões?

O  VAlte  Amaury  Calheiros  Boite  Júnior  salientou  que  os  projetos,  em

andamento, referentes aos navios da Classe Tamandaré e do Programa do Navio de
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Apoio  Antártico  (ProNApA)  seguem os  padrões  ambientais  vigentes  pela  legislação

brasileira.

Em complemento o CAlte (RM-1) André Novis Montenegro, Coordenador do

Programa Fragatas  Classe Tamandaré, ressaltou que a  construção dos  navios  está

sendo acompanhada por uma certificadora que respalda o cumprimento das legislação

ambiental do Brasil.

 Foi perguntado ao  CAlte (RM1) Luiz Roberto Cavalcanti Valicente  como

ele avalia a criticalidade do LABGENE e se esta é a principal barreira tecnológica dos

programas que seguem em paralelo – PNM e PROSUB?

O CAlte  (RM1)  Luiz  Roberto  Cavalcanti Valicente  respondeu  que  os

mencionados programas seguem em paralelo sim, mas ressaltou que outros países

também desenvolveram programas  semelhantes em paralelo, trata-se de uma prática

comum se comparada a outras Marinhas. O programa nuclear vem tendo amplo apoio

orçamentário para o prosseguimento de ambos programas e  os desafios tecnológicos

tem  sidos  superados  pela  eficácia  da  Marinha.  Quanto  os  aspectos  do  LABGENE,

destacou que há a estrutura física  concluída para a montagem, nos mesmos moldes

do que será embarcado no submarino de propulsão nuclear. O LABGENE encontra-se

em fase de certificação, com perspectiva de atingir a criticalidade em 2025.

 O desenvolvimento de Navios Patrulhas terá a participação do Arsenal da

Marinha ou apenas na parte de manutenção?

Nas palavras do  VAlte Amaury Calheiros Boite Júnior, o projeto encontra-se

sob a gestão da EMGEPRON e possui  complementaridades com o Arsenal de Marinha.
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4 ASPECTOS RELEVANTES 

As  reflexões  geradas  pelo  seminário   “O  Poder  Naval  Brasileiro:  da

independência  ao  futuro” lançaram  luz  sobre  diversos  aspectos  históricos  e

estratégicos do Poder Naval brasileiro, permitindo uma melhor compreensão sobre a

história do Brasil no processo de Independência, bem como a participação essencial da

MB. Sob as premissas de José Bonifácio criou-se a MB, peça relevante para o processo

de independência do País  e  a  consolidação do território,    garantindo a soberania

nacional.

Quanto aos aspectos estratégicos foi oferecido à sociedade algumas visões de

futuro da MB, por meio da explanação dos programas de transformação da Instituição.

Conectando a história e a estratégia, obteve-se uma abordagem sobre a evolução do

pensamento estratégico naval  e os benefícios internados no Estado brasileiro e sua

sociedade.

No discurso de encerramento, realizado pelo VAlte (RM1) José Carlos Mathias,

Diretor  do  Patrimônio  Histórico  e  Documentação  da  Marinha,  foi  destacada  a

importância do evento  para  as  comemorações dos  200 anos da  Independência  do

Brasil, apresentando fatos da história do País e de seu povo. 

Foram ressaltados os principais momentos dessa jornada brasileira e debatidos

o entendimento do passado e as visões de futuro. Além disso, mostrou os atores e

conjuntura da Independência do Brasil, ressaltou a importância do mar para Brasil ao

longo da  história e para enfrentar os desafios que virão. 

A  MB  como  ator  relevante  para  a  sociedade  brasileira  ao  fomentar  o

desenvolvimento  desde  o  nascimento  do  País  e  as  transformações  exigidas  para

prosseguir cumprindo sua missão no futuro dessa grande nação. 
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5 CONSIDERAÇÕES GERAIS

O seminário “O Poder Naval Brasileiro: da independência ao futuro”, fez parte

das comemorações do bicentenário da Independência do Brasil, evento promovido em

conjunto  pela  Diretoria  do  Patrimônio  Histórico  e  Documentação  da  Marinha

(DPHDM), o Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha do Brasil (CEPE-MB) e

a  Escola  de  Guerra  Naval  (EGN),  para  além dos  aspectos  comemorativos,  também

divulgar  amplamente  momentos  da  história  do  Brasil  e  da  Marinha  do  Brasil,  e  a

história do próprio povo brasileiro do processo de independência.

O evento contou com a presença do corpo docente da Escola de Guerra Naval

(EGN), bem como de  acadêmicos, membros de outras Organizações Militares (OM) e

pessoas  interessadas  nos  termos  e  nas  questões  estratégicas  da  MB  e  do  Brasil,

ressaltando a importância do mar para o País. 

Ademais,  o  seminário  ofereceu  a  sociedade  conhecimentos  relevantes  e,

principalmente,  incentivou  a  reflexão  a  respeito  da  efeméride.  Conhecimento  e

reflexão habilitam o cidadão pensar adiante e realizar melhores escolhas hoje para

chegar em um amanhã cada vez melhor seguro.
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