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PALAVRAS DO DIRETOR

No ano em que a Escola de Guerra Naval completa seu centenário, tenho 
a satisfação de apresentar esta Edição Especial da nossa Revista.

A ideia foi resgatar e registrar parte da trajetória desta instituição, na qual 
muitas gerações de oficiais de nossa Marinha tiveram seus conhecimentos 
aprimorados e ampliados.

A presente edição, histórica, é composta pela Galeria dos Diretores do 
Primeiro Centenário, seguida de uma pesquisa sobre a origem e o nascimento, 
em 1914, da então “Escola Naval de Guerra”. Complementarmente, 
depoimentos retratam os desafios vivenciados, em suas respectivas épocas, 
tecendo a teia que nos ajuda a entender o processo de aprimoramento 
constante, que nos trouxe até os dias atuais.

Nesse sentido, esta Edição Especial é, a um só tempo, preito de respeito 
e consideração aos nossos antecessores e prova cabal da união e do espírito 
de corpo sadios que caracterizam nossa instituição.

Cabe ressaltar que os depoimentos colhidos, que marcam o cerne desta 
edição, foram além do simples registro de fatos, captando as peculiaridades 
e o espírito das respectivas épocas. São, pois, fontes importantes de pesquisa 
e de reflexão.

Por fim, agradeço aos que, independente da época, contribuíram para 
que esta centenária Escola se mantivesse moderna, vibrante e focada na sua 
Missão. A todos os senhores, minha reverência pelo muito que entregaram 
à nossa Marinha, através da nossa sempre valorosa Escola de Guerra Naval. 

Desejo a todos uma boa leitura!

Almir Garnier Santos
Contra-Almirante

Diretor
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GALERIA DE DIRETORES DO PRImEIRO 
cENTENáRIO DA EScOLA DE GUERRA NAVAL

CAlte Antonio Coutinho 
Gomes Pereira 

25/03/1914 ~ 28/05/1915

vAlte Duarte Huet Bacellar 
Pinto Guedes

28/05/1915 ~28/06/1916

vAlte Antonio Coutinho 
Gomes Pereira 

28/06/1916 ~ 16/11/1918

CAlte João Carlos  
Mourão dos Santos

16/11/1918 ~ 25/06/1919

vAlte Pedro Max Fernando 
de Frontin

25/06/1919 ~17/11/1920

CAlte Felinto Perry 
17/11/1920 ~ 09/11/1922

VAlte Antonio Julio de 
Oliveira Sampaio 

29/12/1922 ~ 04/08/1927

CMG José Isaias de  
Noronha (Interino) 

09/11/1922 ~ 29/12/1922

VAlte Augusto Carlos de 
Souza e Silva

04/08/1927 ~ 16/11/1930
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vAlte José Maria Penido
16/11/1930 ~ 08/07/1931

CAlte Julio Cesar de  
Noronha Santos

08/07/1931 ~ 07/11/1932

CAlte Raul Tavares
07/11/1932 ~ 26/02/1935

CMG Eduardo Augusto de 
Brito e Cunha (Interino) 

30/11/1937 ~  11/03/1938

CAlte Alvaro Rodrigues 
de Vasconcellos

11/03/1938 ~ 15/12/1939

CAlte Américo Ferraz e 
Castro

26/02/1935 ~ 30/11/1937

CMG octávio Mathias 
Costa (Interino) 

15/12/1939 ~ 06/04/1940

CAlte Guilherme Ricken
24/10/1941~ 19/09/1942

CAlte Mário de Oliveira 
Sampaio

06/04/1940 ~ 24/10/1941
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vAlte Aldaberto Lara de 
Almeida

21/12/1945 ~ 01/07/1946

CMG octávio Mathias Costa 
19/09/1942 ~ 21/12/1945

CMG octávio Mathias Costa 
01/07/1946 ~ 16/11/1946

CAlte Ernesto de Araújo
16/11/1946 ~ 16/12/1949

CMG Luiz Carneiro da Rocha 
Soares Dias (Interino) 

16/12/1949 ~ 17/03/1950

vAlte Atílla Monteiro Aché  
17/03/1950 ~ 13/04/1951

vAlte Huberto de Arêa 
Leão

13/04/1951 ~ 08/09/1953

VAlte Waldemar de Araújo 
Motta

08/09/1953  ~ 29/12/1955

CAlte Diogo Borges Fortes
29/12/1955  ~ 25/11/1957
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CMG Luiz Octávio Brasil 
(Interino)

25/11/1957  ~ 03/03/1958

CAlte José Santos de 
Saldanha da Gama

12/02/1959  ~ 16/03/1959

CAlte Paulo Bosísio
03/03/1958 ~ 12/02/1959

CMG Murillo Vasco do Valle 
e Silva (Interino)

16/03/1959  ~ 03/04/1959

CMG João Baptista  
Francisconi Serran (Interino) 

03/04/1959 ~ 22/04/1959

CAlte Levy Penna  
Aarão Reis

22/04/1959 ~ 13/08/1962

CMG José de Carvalho 
Jordão (Interino) 

29/10/1964 ~ 09/09/1965

VAlte Fernando Carlos de 
Mattos 

13/08/1962  ~ 23/09/1964

CMG Ernesto do Mourão Sá 
(Interino) 

23/09/1964  ~ 29/10/1964
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VAlte Francisco Augusto 
Simas de Alcântara 

09/09/1965  ~ 31/03/1967

VAlte Jurandyr da Costa 
Muller de Campos

12/11/1968 ~ 17/12/1969

vAlte Levy Penna  
Aarão Reis

31/03/1967 ~  12/11/1968

CMG Henrique Eduardo  
Weaver (Interino) 

17/12/1969  ~ 22/12/1969

CAlte Júlio de Sá 
Bierrenbach 

02/03/1972  ~ 07/05/1973

VAlte Ernesto do Mourão Sá 
22/12/1969  ~ 02/03/1972

CMG João Carlos 
Gonçalves Caminha 

(Interino) 
07/05/1973  ~ 14/06/1973

CAlte Eugênio Marques 
Rodrigues Frazão 

14/06/1973  ~ 13/03/1975

vAlte Ibsen de Gusmão 
Câmara 

13/03/1975  ~ 07/07/1977
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VAlte Henrique Saboia 
07/07/1977  ~ 04/01/1980

CAlte Mucio Piragibe 
Ribeiro de Bakker 

04/01/1980 ~ 08/05/1981

VAlte Armando Amorim 
Ferreira Vidigal 

08/05/1981 ~ 27/12/1983

VAlte Mario Cesar Flores
27/12/1983  ~  16/05/1986

CAlte Jelcias Baptista da  
Silva Castro 

16/05/1986 ~ 23/12/1987

CAlte José Júlio Pedrosa 
23/12/1987  ~ 02/03/1990

CAlte Arlindo Vianna Filho 
02/03/1990 ~ 07/04/1992

CAlte Jorge Alberto Pereira 
da Silva

22/04/1994 ~ 08/01/1997

CAlte Fernando Manoel 
Fontes Diégues 

07/04/1992 ~ 22/04/1994
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CAlte Luiz Fernando  
Coelho Pinto de Almeida 
08/01/1997 ~ 31/03/1999

CAlte José Eduardo 
Pimentel de oliveira 

31/03/1999 ~ 24/04/2001

vAlte Afonso Barbosa 
24/04/2001 ~ 15/04/2003

VAlte Marcus Vinicius 
Oliveira dos Santos 

15/04/2003 ~ 10/03/2004

vAlte Gilberto Max Roffé 
Hirschfeld

10/03/2004 ~ 07/04/2005

CAlte Antonio Ruy de 
Almeida Silva 

07/04/2005 ~ 26/04/2007

VAlte Walter Carrara 
Loureiro

11/04/2008  ~ 15/04/2010

CAlte Ricardo Albergaria 
Claro

15/04/2010  ~ 10/04/2012

CAlte Rodrigo Otávio 
Fernandes de Hônkis

26/04/2007 ~ 11/04/2008
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vAlte Cláudio Portugal 
de Viveiros 

10/04/2012 ~ 04/04/2013

CAlte Almir Garnier Santos
04/04/2013 ~
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EScOLA NAVAL DE GUERRA, 1914:  
UmA cRIAçãO INOVADORA NA  

mARINHA DO bRASIL.

francisco Eduardo Alves de Almeida*

Logo após a Revolta dos Marinheiros em 1910, o Ministro da Marinha 
do Presidente Hermes da Fonseca, o Almirante Joaquim Marques Baptista 
de Leão, resolveu criar um Curso Superior para oficiais no posto de capitão-
tenente com o propósito de “elevar o nível cultural de determinado número 
de oficiais da Armada”, de modo a prepará-los melhor na “arte” do grande 
comando. As principais razões que levaram Marques de Leão a propor a 
criação desse curso foram a compra da nova esquadra de 1906 com meios 
mais sofisticados, dos quais se incluíam dois encouraçados poderosos da 
classe “Dreadnought”, o “Minas Gerais” e o “São Paulo”, que demandaram 
uma melhor preparação profissional de seus condutores  e a sempre 
discutida Guerra Russo-Japonesa de 1905 que trouxe inovações técnicas e 
táticas expressivas para a época. 

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

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

* Capitão-de-Mar-e-Guerra, Instrutor da Escola de Guerra Naval de Estratégia e História 
Naval, vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos (Mestrado 
Profissional), Historiador e Doutor em História Comparada pela uFRJ.

Pesquisa
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Convenções Marítimas, Tática e Estratégia Naval, Serviços de Estado-Maior, 
Defesa de Costa e Higiene Naval. 

Por inexistirem professores e oficiais qualificados em algumas dessas 
disciplinas, cogitou-se de se contratar instrutores estrangeiros para 
ministrarem aulas nas matérias referentes à Tática e Estratégia Naval e 
Defesa de Costa, por considerarem que houve grandes avanços nessas 
disciplinas nos últimos anos do século XIX e início do século XX, em especial 
em razão dos aperfeiçoamentos táticos e estratégicos ocorridos na Guerra 
Russo-Japonesa que colocara o Japão como uma potência naval ascendente.  

Em razão das dificuldades orçamentárias, a iniciativa de se criar tal 
Curso Superior foi abandonada, no entanto a ideia de se estabelecer um 
curso que preparasse os oficiais para funções de comando permaneceu.

Com a assunção do Almirante Alexandrino Faria de Alencar na pasta da 
Marinha, ainda durante o governo Hermes da Fonseca, a ideia transformou-
se em ação com a criação da Escola Naval de Guerra em 25 de fevereiro de 
1914, que deveria ser localizada no 3º andar do Edifício do Almirantado 
na Rua Dom Manuel 15, onde hoje se encontra a Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Documentação da Marinha.

O que desejava o Almirante Alexandrino com a criação dessa Escola 
era, além de preparar os oficiais na arte de comando, orientar o pensamento 
desses oficiais para o estudo dos grandes problemas navais, de modo 
a estabelecer uma unidade de pensamento comum que resultasse na 
formação de uma doutrina de combate para a Marinha e promover a 
disseminação de “ideias profissionais da oficialidade moderna” para 
tornar a sua “colaboração indispensável junto às autoridades de maiores 
responsabilidades na Armada”. Essencialmente o que a alta administração 
naval desejava era criar uma academia de altos estudos, com uma ligação 
direta com a guerra no mar, tendo como efeito colateral “ilustrar” os oficiais 
da Marinha.

A proposta de ensino abrangia treze disciplinas com um ano letivo 
iniciando-se em abril com o final previsto para novembro, com um total 
de sete meses de aulas, ministradas entre 1100hs e 1600hs diariamente. o 
corpo docente inicial foi composto de quatorze professores/instrutores, 
alguns provenientes da Escola Naval, outros aprovados em concurso público 
e alguns designados por portaria ministerial. Faziam parte desse corpo 
docente quatro CMG, quatro CF, dois CC, um CT, um capitão do Exército, 
um major atuando como oficial honorário da Armada e um oficial da 
Marinha norte-americana. Alguns desses oficiais eram catedráticos da Escola 

Francisco Eduardo Alves de Almeida Francisco Eduardo Alves de Almeida
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Naval com reconhecida competência acadêmica como os Capitães-de-Mar-
e-Guerra doutores Tancredo Burlamaqui de Moura, Nelson vasconcellos e 
Almeida, Narciso do Prado de Carvalho e os Capitães-de-Fragata doutores 
Eugenio de Barros Raja Gabaglia, José Pedreira de Magalhães Castro, Mario 
de Andrade Ramos e José de Figueiredo Costa.

Resolveu-se então chamar esse curso de “Curso Geral” com as seguintes 
disciplinas: organização e Administração da Marinha e sua comparação com 
as principais Marinhas estrangeiras; Política Naval do Brasil e constituição 
das esquadras; Serviços de Estado-Maior e preparo do navio para o combate; 
Geografia e História Militar Marítima; oceanografia e Meteorologia; Higiene 
Naval; Direito Internacional Marítimo; Direito Penal Militar; Ataque e Defesa 
de Portos e Costas com duas matérias distintas, Eletrotécnica e Sinais e 
Esclarecimento e Arquitetura Naval.

Pode-se perceber a diversidade e abrangência de assuntos que 
compunham o primeiro curso de 1914, com disciplinas que abarcavam desde 
o nível técnico como, por exemplo, Eletrotécnica e Sinais e oceanografia 
e Meteorologia, até o nível político como Política Naval do Brasil. Em 
algumas disciplinas inexistiam professores ou instrutores qualificados, 
assim o governo brasileiro entrou em negociações com o governo dos 
Estados unidos da América para a vinda de um oficial de sua Marinha  
que pudesse conduzir a disciplina “Serviço de Estado-Maior e preparo do 
navio para o combate”. Não deve ser esquecido que a Escola de Guerra 
Naval desse país foi criada em 1884 sob a mão firme do Comodoro Stephen 
Luce, contando como seu primeiro professor de Estratégia e História Naval 
o Comandante Alfred Thayer Mahan, reconhecido como um dos mais 
importantes estrategistas e teóricos do Poder Marítimo.  Seu livro The 
Influence of Sea Power upon History 1660-1783 foi um grande marco nos 
estudos de estratégia naval e existiam exemplares disponíveis na língua 
inglesa aos futuros alunos do curso. 

O governo norte-americano então designou o Capitão-de-Fragata 
Philip Williams que se apresentou na Escola ainda em 1914 e correspondeu 
plenamente às expectativas como instrutor da disciplina apontada, 
destacando-se também como um eficiente orientador da matéria “Jogos de 
Guerra”, a primeira conduzida na Marinha. o comandante Williams teria 
uma destacada carreira na Marinha norte-americana vindo a comandar 
o cruzador uSS Chester e os encouraçados Kansas e Tenessee. Foi vice-
diretor do Pessoal do Navy Departament e posteriormente Governador das 
Ilhas virgens e Comandante da Estação Naval de St. Thomas. Encontra-se 
atualmente sepultado no Cemitério Nacional de Arlington na virginia.

Francisco Eduardo Alves de Almeida Francisco Eduardo Alves de Almeida
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Além da inovação de se criar uma escola voltada essencialmente aos 
altos estudos na Marinha, a Escola Naval de Guerra trouxe novos assuntos 
para debates com os alunos, tais como o uso de submarinos e submersíveis na 
guerra naval, a utilização de torpedos e ataque torpédico na guerra moderna, 
assim como estudos sobre a transmissão de sinais eletromagnéticos a grandes 
distâncias, incluídos aí a rádio telefonia e a rádio telegrafia. Presume-se 
que os autores mais discutidos no campo da estratégia naval tenham sido 
Alfred Mahan com o seu The Influence of Sea Power upon History de 1890 
e o almirante Stepan Makarov com o seu Discussion of Questions in Naval 
Tactics que foi traduzido para o inglês em 1898. 

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

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

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

Francisco Eduardo Alves de Almeida Francisco Eduardo Alves de Almeida
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Almirante Felinto Perry determinou que os CTs e CCs cursassem para 
atender os serviços de Estado-Maior e para o comando de unidades de 
combate e os CFs e CMGs cursassem para atender as funções de comando 
de alto nível. Esse foi o embrião dos futuros Cursos Superior de Guerra 
Naval e posteriormente o de Política e Estratégia Marítimas. 

Em 1914, com o estabelecimento da primeira turma de oficiais-alunos, foi 
determinado pelo Ministro Alexandrino que os alunos que se graduassem 
teriam preferência nas nomeações para os cargos de assistentes, de ajudante-
de-ordens dos comandantes de esquadras e divisões, de Estado-Maior, 
Gabinete do Ministro e Casa Militar da Presidência da República. os 
diplomados com honra teriam preferência na promoção aos postos acima. 

O Almirante Alexandrino desejava inaugurar a Escola Naval de Guerra 
com grande destaque, assim convidou o Presidente da República Hermes da 
Fonseca que aceitou de muito bom grado o convite. Inicialmente pensou-se 
na data de 3 de maio de 1914, no entanto o ministro resolveu aproveitar 
as grandes festividades que ocorreriam no dia 11 de junho, em razão da 
batalha naval do Riachuelo e dessa maneira a data da inauguração da Escola 
ocorreu no dia 11 de junho de 1914, dois meses antes da deflagração da 
Grande Guerra.

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

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

Em seguida a palavra foi passada ao Presidente Hermes da Fonseca 
que pronunciou alguns votos de congratulação aos presentes, desejando “a 

Francisco Eduardo Alves de Almeida Francisco Eduardo Alves de Almeida
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grandeza não só da Escola como da Armada, para o bem da nossa Pátria”, 
segundo suas próprias palavras.  Houve então uma salva de palmas e 
todas as autoridades assinaram a ata de inauguração. Logo em seguida o 
Marechal Hermes da Fonseca, acompanhado do Ministro da Marinha, se 
retirou da Escola indo para o Palácio do Catete onde continuou a prestigiar as 
festividades pelo transcurso da data magna da Batalha Naval do Riachuelo.

aluno mais antigo do primeiro curso, CMG Rodolpho Ribeiro Penna, que se 
iniciava no dia 11 de junho. Sua entrevista foi publicada dois dias antes da 

o seguinte a esse periódico sobre a Escola Naval de Guerra:
“A Escola Naval de Guerra não é nem deve ser considerada como uma reedição 
da nossa Escola Naval, mas sim o seu necessário complemento. Na Marinha 
antiga o problema da guerra, rudimentar ainda pelo emprego de armas pouco 

ao desenvolvimento extraordinário das indústrias ao serviço da Marinha de 
Guerra e a incorporação de novas armas de combate, o problema da guerra 
complicou-se notavelmente, demandando um acurado estudo de muitas 
especialidades técnicas, assim a Escola de Guerra é uma conseqüência fatal 
da assombrosa evolução por que tem passado a Marinha. Tenho arraigada a 
convicção de que dentro de pouco tempo entrará a nossa Marinha em uma nova 

e estudiosa.”

curso de 1914, uma se destacou pelo seu ineditismo. Ela recebeu o título 

Fragata Hubert, da Armada Francesa. Deve ser lembrado que a Marinha 
do Brasil acabara de receber três submersíveis da Itália em 1912 e acabaria 
criando a Flotilha de Submarinos nucleada nesses novos meios, em 1914. 

capacidades combativas e limitações operacionais. 
Hubert iniciou sua conferência, apresentando um histórico dos 

submersíveis na guerra e suas vantagens táticas e estratégicas; em seguida 
discutiu a estrutura e o maquinário desses novos navios, passando em seguida 
a comentar o estado atual das esquadras que utilizavam submersíveis, a 
prática de submersão estática e dinâmica, a utilização de submersíveis na 
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guerra, listando as táticas e estratégias usadas pelos ingleses e franceses, 
além de apontar os exercícios conduzidos em tempo de paz por esses países. 
Hubert complementou sua exposição discutindo as precauções e acidentes 
submarinos e a organização geral de uma estação de submersíveis.

Esse primeiro ano de curso transcorreu normalmente, no entanto 
verificou-se no final do ano letivo que algumas pequenas discrepâncias 
ocorreram na condução do curso que mereciam mudanças. Algumas 
disciplinas foram fundidas tais como a organização Naval e os Serviços de 
Estado-Maior por se relacionarem com assuntos de natureza semelhante. 
outras disciplinas que se agregaram foram Política Naval e História 
Marítima por transitarem em um mesmo domínio. o comandante Williams 
ficaria responsável em 1915 pelas disciplinas de Estratégia, Tática e Jogos de 
Guerra, incorporando a disciplina de Defesa dos Portos e Esclarecimento na 
de Estratégia Naval. o instrutor oficial do Exército ligado a Escola ministraria 
a disciplina Tática Terrestre e Fortificações do Litoral.

o segundo curso, iniciado em 1915, foi composto por um CC e 7 CTs, 
destacando-se o então CT Américo vieira de Mello que alcançou o posto 
de Almirante e foi Chefe do Estado-Maior da Armada durante a Segunda 
Guerra Mundial. 

Como novidade, nesse curso introduziu-se assuntos instigantes e 
inovadores como, por exemplo, a eficiência e eficácia da guerra do corso, 
o bloqueio naval, o uso tático e estratégico da minagem e a utilização do 
aeroplano na guerra naval, uma grande novidade no Brasil, por meio 
de conferências conduzidas pelo CF Domingos Marques de Azevedo; e 
operações combinadas Marinha e Exército ministrada pelo Major do Exército 
Manoel Liberato Bittencourt. 

outra importante alteração foi a divisão do curso em duas partes. A 
primeira chamada de Curso de Guerra composto de disciplinas ligadas a 
parte militar marítima como, por exemplo, a Estratégia, Tática, Jogos de 
Guerra, História Marítima, Direito Internacional Marítimo, organização 
Naval e Serviços de Estado-Maior e operações Navais. A segunda parte 
chamada de Curso Complementar compreendia outras disciplinas como, 
por exemplo, o Direito Penal Militar, a Tática Terrestre e Fortificações 
do Litoral e Higiene Naval.

os exames para a aprovação passaram a ser obrigatórios para as 
disciplinas do Curso de Guerra e facultativos para o Curso Complementar, 
congregando os primeiros por grupos de duas disciplinas como, por 
exemplo, a Estratégia e as operações Navais. A avaliação da disciplina Jogos 
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de Guerra seria, no entanto, separada, no qual se avaliaria a participação e 
o desempenho individual de cada aluno nos jogos realizados.

o instrutor da Marinha norte-americana, comandante Williams, propôs 
uma série de alterações na condução das disciplinas, que foram levadas em 
consideração pela direção da Escola nos cursos posteriores. A primeira delas 
foi que a razão de ser de um curso dessa envergadura na Escola era treinar 
os oficiais para se desincumbirem eficiente e eficazmente para o comando em 
guerra e dentro desse espírito é que a condução deveria ser encaminhada.

Dessa maneira, necessário se fazia acrescentar outros assuntos ainda não 
debatidos na Escola Naval de Guerra tais como a Logística e  o Caráter Militar. 
Disse o comandante Williams que a principal falha do sistema conduzido 
na Escola era que o trabalho recaía mais nos professores e instrutores do 
que realmente nos oficiais-alunos. o correto seria, segundo ele, que os 
alunos, embora orientados por instrutores, deviam procurar a forma mais 
eficiente e eficaz de resolver as questões e problemas apresentados, a fim 
de exercerem a iniciativa intelectual e tomar decisões e não somente assistir 
passivamente preleções e conferências ministradas por professores e outros 
docentes. Dizia Williams que a aposição de notas e conceitos nos exames era 
prejudicial, acreditando que deviam existir mais discussões e mais estudos 
individuais e coletivos entre os oficiais, sem a preocupação de apor uma nota 
numérica em cada disciplina. Considerava, também, que era prejudicial ao 
ensino o dogmatismo acadêmico exagerado, imputando esse procedimento 
à própria orientação cultural latina dos professores brasileiros. Com essas 
alterações avaliadas pela direção da Escola, o segundo curso transcorreu 
sem qualquer problema.  

Nesse ano de 1915, o Almirante Gomes Pereira foi substituído pelo 
Contra-Almirante Duarte Huet de Bacellar Pinto Guedes. Terminava assim 
a fase de implantação e começava uma nova fase de consolidação da Escola 
Naval de Guerra.

Nesse ano de 2014 comemoram-se os cem anos de criação da Escola. 
Por seus bancos escolares passaram milhares de alunos. Seus currículos 
aperfeiçoaram-se, seus recursos de ensino sofisticaram-se, enfim a Escola 
Naval de Guerra transformou-se na Escola de Guerra Naval, por todos 
muito admirada e querida. 

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

Como que seguindo os passos inovadores de seus fundadores, criou-se 
um Centro de Jogos de Guerra com recursos instrucionais computacionais 
sofisticados, congregando professores e instrutores dedicados a arte e 
ciência da simulação de jogos de guerra e de crise. Foi criado, também, 
um Laboratório de Simulações e Cenários em apoio ao ensino e a pesquisa 
composto de pesquisadores militares e civis que desenvolvem estudos 
inovadores em diversos grupos abarcando desde a História Naval e 
Estratégia até a utilização de cenarização e prospectiva para a resolução de 
problemas militares e, por fim, criou-se um Programa de Pós-graduação em 
Estudos Marítimos, no nível de mestrado, reconhecido pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior do Ministério da 
Educação (CAPES), para civis e militares, aproximando a pesquisa do ensino 
e auxiliando o fomento à mentalidade marítima na sociedade brasileira. 

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

Que muitos anos ainda venham pela frente!             
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Especiais

Américo Vieira de mello*1

NA ESCOLA DE GUERRA NAVAL   
(como oficial-aluno em 1915)

Quando fiz o Curso desse Instituto de Ensino Superior, ele se 
denominava “Escola Naval de Guerra”. Em 1930, logo após o advento da 
chamada “República Nova”, houve um prurido tal de mudanças, as quais 
chegaram até ao título da nossa Escola que passou a ser conhecida pelo 
nome de Escola de Guerra Naval. Achei sem propósito essa mudança de 
nome, porque, ao enfronhar-me nesses assuntos de guerra, compreendi, 
desde logo, que a guerra é uma só e que os seus instrumentos são o Exército, 
a Armada e a Aviação.

Em toda minha vida de oficial, exclusão feita do tempo em que estive na 
Inglaterra, limando as minhas rebarbas, ampliando o meu horizonte técnico 
e, assim, adquirindo confiança em mim mesmo, pela observação dos fatos 
sociais, pelas aplicações que dediquei ali aos assuntos da minha profissão, foi 
na Escola de Guerra Naval onde, tendo oportunidade de perder um pouco 
do ranço do material para me preocupar com estudos que se relacionavam 
com a arte de comandar na guerra, verifiquei quão limitados eram os meus 
conhecimentos em comparação com a extensão daqueles que precisava 
adquirir para compreender a razão de certos fatos como por exemplo: o 
sucesso da primeira batalha que se tem notícia histórica (Sulamina) e dos 
movimentos estratégicos dos quais resultaram os desfechos felizes ou 
infelizes dos prélios navais da nossa era.

De História Naval, fonte de todos esses conhecimentos, tinha uma vaga 
noção. Da história da guerra do Paraguai só conhecia os episódios, cujas 
efemérides eram anualmente comemoradas festivamente pelo Exército 

* Agradecemos aos familiares do Almirante Américo vieira de Mello, em especial ao 
Excelentíssimo Senhor Luiz Philippe vieira de Mello, Ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho, a autorização para reprodução deste depoimento, extraído do livro: “Almirante 
Américo vieira de Mello: memórias – visão histórica da Marinha brasileira 1895 a 1945.  

1 Aluno da 2ª turma da Escola Naval de Guerra em 1915. Entre diversas comissões de destaque 
que exerceu na Marinha, foi Chefe do Estado-Maior da Armada durante a 2ª Guerra mundial 
e Diretor da Escola Naval.
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e pela Armada; nunca fui tentado, e não me sobrava tempo, devo dizer, 
para conhecer as razões estratégicas que os motivaram, nem a tática que 
foi empregada para produzi-los.

Só depois de um esforço superior às minhas forças na Escola, e no 
decurso do tempo, no Serviço, é que me foi possível discernir no emaranhado 
das narrativas, muitas vezes só de sentido histórico, os fenômenos que 
poderiam guiar na procura da razão de ser do êxito ou do insucesso desses 
episódios.

Foram nove meses de trabalho exaustivo, gastos em leituras demoradas 
e escolhidas, em memórias feitas para lembrança e na dissecação de fatos e 
de teorias, cuja prova de inefabilidade era procurada ali mesmo, mediante 
discussões acaloradas e intermináveis.

A impressão que me deixou o programa de estudos de então não foi 
má; entretanto logo notei que nos faltava qualquer coisa de que já havia 
uma vaga notícia entre nós, isto é, o estudo aplicatório das questões de 
estado-maior. A Escola veio se arrastando com esta lacuna até que, com o 
advento da última grande guerra, o War College dos EuA, de que fomos 
beneficiados desde o primeiro contato da missão naval, resolveu introduzir 
no seu currículum de estudos tão importante assunto.

Terminando o curso, fui nomeado encarregado geral da artilharia do 
São Paulo, cargo que exerci até 8 de março de 1917, data em que fui servir 
no Estado-Maior da Armada. 

Ali tendo sido auxiliar das 1ª, 3ª e 4ª seções e inspetor de tiro, fui, a 19 
de setembro de 1918, nomeado Imediato do Cruzador “Barroso”.

NA ESCOLA DE GUERRA NAVAL
(como oficial-aluno em 1924)

os trabalhos da escola absorveram totalmente o meu tempo. Tratava-
se de adaptar à nossa língua uma série nova de folhetos, que deviam 
ser traduzidos para o Curso prestes a ser inaugurado no começo do ano 
seguinte. Exames de situação tática e estratégica, regras para jogos táticos 
e estratégicos, normas para cômputos de folhas de jogo, folhetos sobre a 
arte de Comandar, fórmulas de ordens, etc... eram os trabalhos que foram 
traduzidos apressadamente para distribuição aos alunos, ao iniciar-se o 
curso em março de 1924. 

Américo vieira de Mello
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o curso ainda nessa época não tinha o cunho prático que parecia dever 
ter. o ensino restringia-se a respostas a questionários, jogos de Tabuleiro e 
em Cartas Estratégicas e a leituras e teses sobre assuntos cujas noções deviam 
constituir base para futuros estudos mais desenvolvidos.

Porém, tudo era feito apressadamente, pois não havia tempo para 
leituras demoradas onde fossem bebidos ensinamentos capazes de despertar 
nos alunos o hábito de aprofundarem seus estudos sobre a Arte da Guerra, 
nas obras imortais dos Grandes Escritores Militares. 

Não sobrava tempo para um estudo meditado sobre a História Naval, 
fonte inexaurível de ricos ensinamentos para aqueles que quisessem edificar 
sobre os erros ou êxitos dos seus predecessores os alicerces da sua própria 
ação na conduta da Guerra.

Por outro lado, as dificuldades ainda cresciam pela falta de autores 
especializados nos assuntos que mais interessavam ao objetivo do Curso da 
Escola, porque a não ser Mahan cujo dilatado campo de atividade mental 
abrangeu principalmente o estudo da influência do Poder Naval na História, e 
Corbett que, sorvendo nos trabalhos do General Carl von Clausewitz o sentido 
da Estratégia Naval, construiu meditando sobre a História Marítima da Grã 
Bretanha, os princípios que guiavam os movimentos estratégicos das Forças 
Naval de todas as eras; todos os outros autores que estudaram os problemas 
da guerra no mar, exceção feita de Darrieux, cuja síntese sobre a Guerra Naval 
é uma obra de grande senso estratégico, se limitaram a apontar os resultados 
das ações navais sem investigar as causas dos seus êxitos ou dos seus fracassos.

Sem embargo do estudo teórico-prático que se fazia na Escola sobre a 
Tática e Estratégia, sempre afigurou-se-me que havia deficiência de método 
no que concernia a arte de comandar, isto é, o processo de planejar e executar 
operações, campanhas e a própria guerra. o recurso que existia na Escola 
baseava-se na aplicação do método de exame da situação aos casos que se 
tinha em vista estudar ou focalizar.

Mas tal processo, ao meu ver, não era suficientemente objetivo, porque 
não adestrava mentalmente os oficiais a procurar concatenar de modo 
prático a independência dos fatores que deviam ser previstos em qualquer 
plano a ser construído.

o pessoal, o material e os recursos, que são os fatores que entram 
no preparo no ataque e da defesa, eram tratados superficialmente, sem 
a indispensável objetividade; raramente se lhes impregnava o cunho de 
realismo que se torna necessário imprimir na visão subconsciente do 
oficial-aluno.

Américo vieira de Mello



28

Além disto, por falta de meio não se podia adestrar a mente do aluno 
sobre a necessidade real do material, do pessoal e dos recursos necessários 
às operações. Aqui, torna-se indispensável uma explicação para esclarecer 
o meu ponto de vista: na prova que era obrigado apresentar, cada oficial 
passava uma vista de olhos nos fatores que entravam no problema, isto é, 
referia-se às forças que deviam tomar parte nas operações e aos recursos 
que lhe pareciam necessários.

Entretanto, não se entendia nesses estudos à parte pertinente às reservas 
que seriam necessárias prever para repor as perdas de guerra e outros 
acidentes, nem se procurava verificar se a operação projetada exigia uma ou 
mais bases de operações no propósito de estudar sua localização geógrafo-
estratégica e a espécie de recursos que deviam possuir.

Na Marinha, quando há referências a Forças Navais ou a navios, 
subentende-se que os navios estejam guarnecidos. Mas é forçoso confessar 
que o método de assim considerar os assuntos não adestra o oficial-aluno 
para funções de Estado Maior.

Já, há mais de 100 anos, como se refere Castex, dizia o General Thiebault: 
“o Chefe que tem a responsabilidade de uma operação de Guerra, necessita 
Saber, Querer e Poder, ou, em linguagem mais próxima da realidade: 
informar-se para organizar suas forças a fim de poder empreender 
operações”. Esse método obrigaria o oficial-aluno a esmiuçar as questões, 
como se procede realmente nos Estados-Maiores, onde a cada divisão se 
atribui a tarefa de desenvolver até pormenores, os assuntos que cada uma 
daquelas evoca e que a pálida explicação focaliza.

Estas ressalvas, que aqui deixo, não invalidam a alta convivência desse 
curso para nossa Marinha que, não possuindo material naval adequado para 
exercitar seu pessoal, só tem à mão esse meio para preparar seus oficiais 
para a difícil função de comandar na guerra.

Américo vieira de Mello A EScOLA QUE cONHEcI...
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UMA FASE DE TRANSIÇÃO

na Escola de Guerra Naval, até certo ponto improvisada, que ocupava parte 
do sétimo andar do antigo Ministério da Marinha. Tinha uma sala de aula, 
chamada pomposamente de auditório, e diversas saletas para a pequena 
administração e, o que era raro, para os alunos em trabalhos individuais.

Como aluno, não pude perceber a orientação dada ao ensino, mas, 

naval indicaram, fruto de uma amplitude nunca registrada na História. As 
estratégias adotadas eram confusas, com as variedades e diferenças dos teatros 
de operações e das nações envolvidas. Os navios capitais foram substituídos. 
Aviões (suicidas ou não) e submarinos tiveram papel preponderante 
nas operações. Radares e sonares os combateram à distância, à noite, nas 
profundidades. As comunicações permitiram o emprego simultâneo de 
centenas de unidades com controle único.

nacional, com as construções em massa e rápidas de armas, equipamentos 
e navios; e a militar, com a distribuição dos produtos e o recebimento de 
insumos sendo feitos através de um tráfego de comboios protegidos, que, 
com suas linhas, cobriam todos os mares e oceanos. Forças numerosas eram 

do continente europeu. Mesmo em terra, com seus fuzileiros, as Marinhas 
tiveram que agir nas numerosas e sangrentas operações anfíbias. E tudo isso 
a Escola de Guerra Naval, ainda presa a aspectos da Grande Guerra, tinha 
que absorver e transformar em currículo, sendo que o conhecimento do que 
se passara ainda não envolvia detalhes que pudessem ser ensinados.

Julgo que a maneira pela qual eu poderia mostrar a luta que a Escola de 

decisões – e que se mantinha com a Guerra Fria que se travava entre duas 

Helio Leoncio Martins*

e História Militar do Brasil, Instrutor da Escola de Guerra Naval em 1953 e 1954.
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ideologias, traduzida por ameaças que deixavam o mundo em alerta – seria 
ativar minha memória em relação ao que nos era transmitido e à forma como 
isso era feito. As estratégias adotadas eram ignoradas. Havia referências às 
táticas usadas, sendo empregada uma expressão que não mais ouvi – a grande 
tática, que incluía os movimentos para se acercar, com vantagem, do encontro 
tático propriamente dito.

Como persistia a “Guerra Fria”, os problemas de escolta de comboios 
continuavam a ter prioridade, sem serem abandonados os encontros de 
superfície. Em um recesso de 30 dias, os alunos tiveram, como tarefa de 
casa, que descrever, a partir do exame de situação, a operação que incluía a 
vinda de uma força de superfície do Mediterrâneo (Itália?) para ocupar uma 
região brasileira, a qual atacava um comboio dessa nacionalidade e tinha um 
encontro com blindados (fictícios) na altura da Bahia.

Mas um ponto alto da parte operativa era a utilização do “tabuleiro de 
operações de guerra”, um grande salão no qual operavam forças inimigas 
de superfície, representadas por pequenos modelos dos navios que se 
movimentavam de acordo com as ordens dos seus comandantes localizados 
em torno do salão, comunicando-se por bilhetes. Apesar do primitivismo 
do modelo, a luta despertava entusiasmo e permitia até que se verificasse a 
agressividade ou a timidez dos comandantes que avançassem ou evitassem 
penetrar nas áreas em que, pelas regras, seriam atingidos pelo fogo inimigo 
(e tendo o inimigo penetrado na sua); as habilidades das direções de tiro 
de ambos os adversários eram medidas por um jogo de dados. As regras 
existentes só se referiam às batalhas da Grande Guerra, pelo que aviões e 
submarinos eram ausentes. Aliás, a não existência de submarinos em nossos 
estudos e jogos de guerra anteriores à Segunda Guerra Mundial foi uma falha 
lamentável. Tudo indicava que nos alinharíamos com os Aliados desde o 
ataque a Pearl Harbour, e a nossa missão de defender comboios no Atlântico 
Sul seria obrigatória. Mesmo taticamente, os dois primeiros caças-submarinos, 
com as guarnições treinadas contra submarinos, só foram incorporados em 
setembro de 1942, tendo a guerra sido declarada em agosto.

A pedido de um aluno, teria sido criada uma cadeira que se chamaria 
“Ciência da Guerra”, incluindo a  análise dos princípios estabelecidos 
pelos “filósofos” da guerra, e como teriam sido aplicados. o assunto era 
eventualmente referido, mas sem ser tratado diretamente. Não tendo o curso 
seguido uma linha certa e dirigida pela guerra que findara, foi ele de certo 
modo frustrante. E também para a direção da Escola, tanto assim que o Diretor 
de Ensino, Comandante Paulo Teles Bardy, decidiu dar outro início ao curso 
que se seguiu, do qual fui instrutor.

Helio Leoncio Martins
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A sua ideia original era difundir os conhecimentos sobre a Segunda Guerra 
Mundial e, em torno de como se desenvolveram, estabelecer a linha a seguir nos 
ensinamentos da Escola. E indicou-me para ser o porta-voz de sua orientação. 
Deu-me 35 horas de exposição, nas quais, em frente a um planisfério, eu 
mostraria, em nível reduzido, todos os aspectos da Segunda Guerra Mundial 
– políticos, geográficos, estratégicos e operativos  no mar, no ar, em terra –, 
terminando naturalmente pelo nuclear, que teria sido o fim de um tipo de 
conflito e o possível início de outro, desconhecido, duvidoso, mas, pelo que se 
viu, com certeza catastrófico. Talvez se possa mesmo afirmar que hoje, não se 
conhecendo praticamente defesa contra as agressões nucleares, com o perigo 
mundial que seu emprego representa, paradoxalmente se deve à existência de 
centenas de bombas a não repetição das guerras com a amplitude das passadas.

 Para se dispor das informações desejadas, foi pedido auxílio à Missão 
Naval Norte-Americana, que as obteve no nível necessário. A exposição deu 
certo. Houve interesse, provocou debates. Aprendeu-se como se desenvolvera 
a Segunda Guerra Mundial. Descrever e comentar a participação dos aviões, 
submarinos e radares não foi difícil, mas o mesmo não aconteceu quando 
quisemos fazê-los participar dos modelos de operações. Teríamos que esperar 
os computadores.  As anotações que alimentaram as exposições dariam um 
excelente livro, o primeiro cobrindo toda a guerra em português, mas o curso 
como o Brasil sofreu, em 1954, a interferência de uma séria crise política, que 
chegou a afetar a mim especialmente, perturbara sua execução.

Findo o Estado Novo em 1945, o Presidente Getúlio vargas foi eleito, 
sofrendo, porém, uma tremenda campanha das oposições, principalmente 
da parte do político Carlos Lacerda. os gravames por este escritos nos jornais 
eram de tal ordem, que o chefe da guarda de Getúlio, Gregório Fortunato, 
que era, como se dizia no Sul, “homem do Getúlio”, determinou o assassinato 
de Lacerda. um atirador contratado atirou em uma emboscada, mas Lacerda 
foi apenas atingido no pé, enquanto um major da FAB que o acompanhava, 
Rubens vaz, foi morto. A FAB considerou o atentado ação nacional, conseguiu 
prender os envolvidos e acusou Getúlio como responsável. Houve uma 
reunião de protesto no Clube da Aeronáutica, à qual compareci como amigo 
pessoal do vaz. Lá, amigos meus da Aeronáutica insistiram para que eu 
promovesse uma Assembleia Geral no Clube Naval dando-lhes apoio e 
condenando o crime. objetei que, sendo apenas Capitão-de-Fragata, não tinha 
representação para conseguir a centena de assinaturas necessárias para ser 
promulgada a Assembleia. Tanto insistiram, que resolvi distribuir folhas de 
Convocação entre os oficiais que pela manhã tomavam a lancha em frente 
ao Ministério. Com surpresa, recebi-as de volta com 100% de assinaturas.

Helio Leoncio Martins
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vi-me com uma bomba na mão e levei-a ao Chefe do Estado-Maior para que 
me dissesse o que fazer. Ele simplesmente disse: “vocês pediram a Assembleia, 
então têm que realizá-la”. Foi marcada para o dia 16 agosto. Compareceram 
mais de 800 sócios. Alguns capitães-de-mar-e-guerra procuraram-me para 
redigir uma moção. o que parecia ser uma vitória fácil não o foi, pois apareceu 
outra moção, desta vez do Capitão-de-Mar-e-Guerra Hercolino Cascardo, 
revolucionário de 1930 e julgado comunista (sem o ser). Era oficial distinto, que 
havia comandado os contratorpedeiros e se fizera benquisto entre os oficiais 
modernos, podendo ter muitos votos e talvez ganhar, o que não convinha, 
devido à sua fama. os debates duraram das duas horas da tarde às sete, tendo 
eu, como o autor da moção que se queria vitoriosa, falado muitas vezes. Por 
fim, um sócio propôs introduzir na minha moção uma daquelas frases que não 
querem dizer nada, mas justificam uma derrota com honra: “de acordo com a 
Constituição”. E o Comandante Cascardo retirou sua moção.

Depois de haver outra Assembleia Geral no Clube Militar, a 24 de 
agosto o Presidente Getúlio suicidou-se. A cisão política resultante desse 
ato foi enorme, inclusive na Marinha. E eu, sem querer, apareci nos jornais, 
falando, afirmando, com o que teria me associado a um partido, a última 
coisa que desejava. Tudo na Marinha tinha sido mexido. Eu estava no 
segundo ano de instrutoria. Era possível que embarcasse. Aí recebi proposta 
para voltar à hidrografia, responsabilizando-me pela batimetria de perto 
de 1000 quilômetros do Alto Paraná, entre urubupungá e Sete Quedas. 
Foi uma aventura, morando em um navio de rodas e cilindros horizontais, 
compartilhando a moradia com alguns milhares de mosquitos, mas longe dos 
‘bichos” de Brasília e mesmo do Rio. um telegrama recebido bem caracteriza 
como eles agiam. Dizia: Nesses dois dias o Brasil teve três presidentes...

Tive o prazer de passar pela Escola de Guerra Naval em uma fase na 
qual ela, sem funcionar alguns anos, tomara novamente o seu caminho, e eu, 
em parte, a ajudara. Nos últimos meses na Escola, aproveitei para escrever 
um trabalho que concorresse ao Prêmio Jaceguai, que ganhei em 1954, 
usando muito o que aprendera na Escola de Guerra Naval. Tinha como tema 
“organizar a Marinha, considerando nossos adversários potenciais e nossos 
recursos”. o trabalho foi mantido “Confidencial”. Soube que, posteriormente, 
foi ele analisado na Escola. Não concordaram em eu tê-la me referido a ela 
como Marinha-Escola. Não seria um nome oficial, apenas um conceito. Mas, 
realmente, o que de fato ela é?...

Encanta-me hoje vê-la tão bem instalada e, principalmente, por seu 
elevado nível, tornara-se um verdadeiro Instituto de Conhecimentos de 
Guerra Naval.  

Helio Leoncio Martins A EScOLA QUE cONHEcI...
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Ibsen de Gusmão câmara*

REMINISCÊNCIAS
Como era normal à época, meu primeiro contato com a Escola de Guerra 

Naval ocorreu quando, em 1958, matriculei-me no denominado Curso Básico 
de Comando, realizado por correspondência. Não era um curso bem-vindo, 
encarado pelos oficiais mais como uma exigência da carreira do que uma 
forma de adquirir conhecimentos profissionais, ideia que na realidade 
não estava incorreta, posto que nos entregavam lotes de publicações algo 
antiquadas, de leitura maçante, sempre realizada nos fins de semana ou à 
noite após um dia de trabalho, quando não em viagem. Concluído o curso no 
ano seguinte, passei a estar apto para a etapa seguinte, o Curso de Comando, 
este realizado em tempo integral nas instalações da EGN.

A Escola situava-se no então chamado prédio do Ministério da Marinha, 
hoje sede do 1º. Distrito Naval, no qual ocupava apenas cerca de um quarto 
de um andar, com instalações acanhadas, totalmente inadequadas para uma 
escola no nível a que se propunha ser. Possuía apenas um pequeno auditório, 
onde aconteciam as aulas e as raras conferências, “ornamentado” com os 
retratos dos antigos Diretores que, em face do espírito irreverente comum 
na vida naval, eram motivo de alguns comentários, nem sempre respeitosos. 
o restante das instalações continha o gabinete do Diretor, situado em 
uma sala mínima, uma pequena biblioteca relativamente desatualizada, 
uma sala destinada aos jogos de guerra, à época exclusivamente manuais 
e voltados para a aplicação de táticas em alguns casos ainda herdadas 
dos procedimentos da 1ª. Grande Guerra. Existia também um salão onde 
trabalhavam os instrutores no preparo de suas aulas e umas poucas outras 
dependências que abrigavam as atividades administrativas. Não havia locais 
para leituras ou estudo dos oficiais-Alunos, nem para um recebimento 
condigno dos eventuais e raros conferencistas convidados. Em tal ambiente, 
não havia qualquer possibilidade de realizar-se outro curso em tempo 
integral. Por isto, o Curso Superior de Comando efetuava-se também por 
correspondência, sendo que os Instrutores da EGN eram considerados nele 
cursados, sem quaisquer outras exigências.

Ex-Diretores

* vice-Almirante, Diretor da Escola de Guerra Naval no período de 1975 a 1977.
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o Curso de Comando, único ministrado na Escola, obedecia a um 
currículo consideravelmente flexível, variando de ano para ano, mais ou 
menos a critério dos Instrutores, e cobria predominantemente as diferentes 
modalidades da guerra naval, procedimentos táticos e alguns temas sobre 
logística e administração. Ao longo do Curso episodicamente realizavam-
se também umas poucas viagens para visita a instalações industriais e, a 
partir de certa época, dentro do quadro da cooperação militar Brasil – EuA, 
a então existente Missão Naval Americana passou a propiciar uma visita 
às instalações navais norte-americanas, novidade recebida com grande 
interesse pelos oficiais-Alunos. No final do Curso, acontecia habitualmente 
a realização de um longo trabalho, o temido GPR, sigla cujo real significado 
sempre foi um mistério nunca desvendado. Constituía uma aplicação de 
conceitos relativos a operações navais e a logística, e exigia uma infindável 
sucessão de cálculos, nos tempos em que inexistiam computadores pessoais e 
as máquinas eletrônicas de calcular ainda não eram divulgadas. os oficiais-
Alunos, durante duas ou três semanas, ficavam dispensados de comparecer 
à Escola, a fim de dedicarem-se totalmente a tal trabalho. uma tese sobre 
assuntos selecionados encerrava o Curso.

Em 1962, matriculei-me no curso acima sucintamente descrito, percorri 
todas as etapas citadas e as concluí no final do mesmo ano, ocasião em que 
fui convidado para permanecer na EGN, como Instrutor. Exerci esta função 
durante dois anos, enquanto a situação política do País se deteriorava 
rapidamente, com crescentes desordens, passeatas, investidas da esquerda 
e atos de indisciplina, que tumultuaram as atividades da Marinha e 
culminaram na Revolução de 1964. Finda a turbulência e instalado o novo 
governo, fui designado para servir no Gabinete do Ministro, Almirante-
de-Esquadra Ernesto de Mello Baptista, função em que permaneci até seu 
afastamento do cargo, quando retornei à EGN, a convite de seu novo Diretor, 
Almirante-de-Esquadra Levy Penna Aarão Reis, o único oficial-General de 
quatro estrelas que, no meu conhecimento, já dirigiu a EGN. Novamente 
Instrutor, continuei nessa função até que, já promovido a Capitão-de-Mar-
e-Guerra, assumi a Superintendência de Ensino e, por algum tempo, exerci 
também o cargo de vice-Diretor interino. 

Creio que no decurso dos acontecimentos acima ou talvez um 
pouco antes, a óbvia inadequação das instalações da Escola suscitara da 
Administração Naval a idéia de construir uma nova escola, no local onde ela 
hoje se encontra. uma enorme polêmica surgiu nessa ocasião, havendo na 
Marinha quem defendesse um prédio “em estilo neoclássico”, para desespero 
dos arquitetos que pretendiam apresentar um projeto com linhas mais 
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modernas, opinião que veio finalmente a prevalecer. o projeto, no entanto, 
foi executado sem que fossem ouvidos os instrutores da EGN, aqueles que 
em razão de sua experiência melhor poderiam sugerir parâmetros que 
atendessem às necessidades do ensino, e a construção foi iniciada sem que 
eles tivessem sequer conhecido a planta. Por razões que desconheço, a 
construção foi descontinuada pouco depois, resumindo-se durante longo 
espaço de tempo a um esqueleto de concreto semiabandonado. Ao ser 
reiniciada mais tarde, algumas sugestões dos Instrutores, minhas inclusive, 
foram finalmente aceitas, mas parte delas evidenciaram-se incompatíveis 
com a estrutura já construída, resultando em imperfeições que não puderam 
ser sanadas e que, mais tarde, vieram a causar algumas dificuldades na 
instalação dos dois cursos a serem nela ministrados em tempo integral. A 
essa época, a construção da Escola limitava-se aos dois prédios principais, 
inexistindo o do grande auditório e o no qual se abriga hoje a biblioteca.

Em 1967 afastei-me novamente da EGN, para exercer comando fora da 
sede, mas a ela novamente regressei em 1970, após cursar a Escola Superior 
de Guerra, assumindo então a Chefia da Superintendência de Ensino e 
iniciando o período mais produtivo e interessante de meu relacionamento 
com a EGN. Inaugurada no início de 1970, com a presença do Presidente 
da República, General-de-Exército Emílio Garrastazu Médici, havia a 
necessidade urgente de ser reformulado e atualizado o antigo Curso de 
Comando, e ainda organizar, a partir da origem, o Curso Superior de 
Comando e Planejamento. Com a inestimável cooperação e a dedicação 
de um seleto grupo de Instrutores, dentre eles destacadamente o então 
Capitão-de-Mar-e-Guerra Henrique Saboia – mais tarde Diretor da EGN 
e Ministro da Marinha – encaramos a enorme tarefa, preparando novos 
currículos, organizando sua execução, adaptando as instalações, produzindo 
novas publicações, e reformulando os jogos de guerra.  Foi adotada uma 
organização matricial, na qual cada departamento se encarregava de seus 
respectivos assuntos em todos os três cursos, opção que melhor atendia 
à disponibilidade restrita de Instrutores. Contudo, o Curso Superior de 
Comando e Planejamento só pôde ser realmente implantado no ano seguinte, 
em face das dificuldades e da complexidade de sua preparação. um dos 
aspectos dos novos currículos de ambos os cursos foi a previsão do tempo 
destinado às viagens de estudo, incluindo a nos EUA, agora planejadas 
com antecedência e devidamente preparadas por oficiais precursores. uma 
novidade foi o convite sistemático para que os Ministros civis anualmente 
proferissem conferências sobre suas respectivas pastas; obviamente, seu 
número era muito menor do que o de hoje. Quanto ao Curso Básico de 
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Comando, ele continuou sendo efetuado por correspondência, mas com o 
currículo igualmente revisto e atualizado.

projeto dessa vez foi cuidadosamente acompanhado, incluindo a contratação 
de um engenheiro especializado em acústica, o que lhe permitiu ter uma 

que alteraram suas ótimas condições originais.
É para mim um motivo de muito orgulho ter participado, juntamente 

com a equipe de instrutores, das ações que redundaram na radical mudança 
de rumo dos destinos da Escola e permitiram, através dos tempos e de 

processo de transformação de uma Escola obsoleta, acanhada e malvista, 

não tem uma escola deste nível”.

Escola, para servir no EMA, em Brasília, mas em 1975 a ela regressei como 
Diretor, cargo em que permaneci por mais dois anos, quando em 1977, já 

das funções relacionadas com a Escola, e também meu afastamento efetivo 
das atividades na Marinha, já que o EMFA era diretamente subordinado 
à Presidência da República. Nesse cargo permaneci até a passagem para a 
Reserva. 

Foram estas as comissões que, em seu conjunto, mais marcaram minha vida 

com a Escola onde trabalhara durante tanto tempo. Por anos consecutivos, 
fui convidado rotineiramente para proferir conferências e, até hoje, participo 

Esta foi, em síntese, a Escola que conheci.

Ibsen de Gusmão Câmara
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mucio Piragibe Ribeiro de bakker*

* Contra-Almirante, Diretor da Escola de Guerra Naval no período de 1980 a 
1981.

    À medida que a idade avança, o passado vai aumentando e o futuro 
diminuindo e se tornando incerto. Aproximadamente, há 32 anos passei o 
cargo de Diretor da Escola de Guerra Naval.

o primeiro contato que tive com a escola foi, como Capitão-de-Fragata, 
nos anos de 1968, quando fui designado para o curso de Comando e Estado-
Maior. Naquela oportunidade a Escola funcionava nas dependências do 
prédio do 1º Distrito Naval, antigo Ministério da Marinha. o segundo, 
já como Capitão-de-Mar-e-Guerra, ocorreu em 1974, quando fiz o Curso 
Superior de Guerra Naval, em sua sede atual.

Em fins de 1979, ao encerrar o curso da Escola Superior de Guerra, fui 
informado pelo então Ministro da Marinha, Almirante Maximiano Eduardo 
da Silva Fonseca, que seria designado para o cargo de Diretor da Escola de 
Guerra Naval. Como a minha carreira na Marinha tinha sido, até então, 
dedicada ao serviço da Diretoria de Hidrografia e Navegação, a minha 
designação para dirigir um estabelecimento de altos estudos políticos e 
estratégicos foi-me uma grata e inesperada surpresa.

Assumi o Cargo de Diretor em janeiro de 1980, recebendo-o do saudoso 
Almirante Henrique Saboia, do qual fui contemporâneo na Escola Naval. 
Do Almirante Saboia recebi uma Escola perfeita, em todos os aspectos e 
com funcionamento exemplar.

Como tinha vindo da ESG, foi fácil, para mim, comparar as duas escolas 
e verificar, com bastante clareza, a excelência dos cursos e do ambiente  
reinante   em nossa Escola.

Acompanhei, com assiduidade, as conferências, discussões e debates 
que foram realizados sobre as questões relativas à conjuntura econômica e 
política do país, especialmente as que se relacionavam com a consecução 
dos objetivos Nacionais. Nesse particular, vale ressaltar as atividades que 
contribuem para o fortalecimento do Poder Marítimo Nacional, como a 
presença do Brasil no Atlântico Sul e em suas ilhas oceânicas, e, sobretudo, 
no continente Antártico.

A EScOLA QUE cONHEcI...
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Muito aprendi na Escola, não só consolidando e aperfeiçoando 
conhecimentos, mas também no contato diário que mantive com os oficiais-
alunos. Algumas ideias acompanhavam-me quando deixei a EGN e assumi 
a Secretaria de Comissão Interministerial para os recursos do mar (CIRM), 
coordenei, então, as atividades que resultarão na 1ª Expedição Antártica 
do Brasil e aquelas que possibilitavam a consolidação da Política Nacional 
para os recursos do mar. Entretanto, as perspectivas de cooperação nas ilhas 
oceânicas (Ascensão, Santa Helena, Tristão da Cunha e Georgia do Sul), 
através de programas conjuntos com o Reino unido, não foram adiante, 
em face de considerações políticas resultantes da Guerra das Malvinas. No 
Simpósio “uma Política para o Mar”, levado o efeito nessa Escola, em 1983, 
voltei a esse assunto, como conferencista, em palestra que proferi na Escola.

Como Diretor da EGN tive a oportunidade de representá-la em dois 
eventos internacionais: o primeiro, em setembro de 1980, em Lima, Peru, 
nos festejos comemorativos do cinquentenário da Escola de Guerra Naval 
daquele país; o segundo, em outubro do mesmo ano, na X Conferência Naval 
Interamericana Especialista de Diretores de Escolas de Guerra Naval, em 
Newport, Estados unidos. Em ambos eventos, pude verificar, pessoalmente, 
o alto conceito e prestígio dispensados à Escola de Guerra Naval do Brasil, 
por suas congêneres  americanas.

Em maio de 1981, fui desligado da EGN, para posterior apresentação 
à Secretaria da CIRM.

Nessas breves linhas, procurei traçar um pequeno resumo da minha 
atuação na Escola, que tive a honra de dirigir por pouco mais de um ano, e 
que me permitiu conviver com a elite da oficialidade da Marinha, celeiro dos 
futuros chefes navais. A direção da Escola de Guerra Naval veio representar, 
para mim, um dos melhores cargos que pude exercer no serviço da Marinha. 

Mucio Piragibe Ribeiro de Bakker A EScOLA QUE cONHEcI...
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Mario Cesar Flores*

EGN: TRADIÇÃO E MUDANÇA

EGN: 100 anos de idade, 100 anos de bons serviços prestados à Marinha 

formação cultural superior dos chefes navais, em padrão de desempenho que 
a credencia à vanguarda no país. E o faz em duas dimensões que aparentam 
estar em contradição, mas na verdade se complementam, com a segunda 

em sua essência, à evolução das circunstâncias políticas, econômicas e 
tecnológicas:

no destino do país. É Alfred T. Mahan e sua concepção da história presentes 

da segurança e da economia; e
2ª) a mudança que, bem conduzida na Marinha com o apoio da 

EGN, vem adequando a tradição da presença do mar na vida nacional de 
conformidade com aquela evolução das circunstâncias que, cabe ressaltar, 

estratégias, as táticas operacionais, as práticas logísticas, a organização e 

no destino nacional. 
Este artigo versa basicamente sobre essa segunda dimensão da 

ou de que tomei conhecimento interativo com a Escola, como Subchefe de 

Vivemos no Brasil naval do século XX duas mudanças notáveis: 
1ª) a transferência da preocupação protagônica com o controle do mar 

período de 1983 a 1986.

A ESCOLA QUE CONHECI...
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por fortes esquadras de superfície, que prevalecera nos séculos anteriores 
e se prolongara até as três a quatro primeiras décadas do século XX e 
fora a inspiração da “esquadra de 1910” com seus encouraçados, para a 
preocupação também protagônica, com a proteção do tráfego marítimo, 

emergencial e drástico compelido pela realidade da 2ª GM, continuado 
na guerra fria em que, ressalvada a hipótese impensável do apocalipse 
nuclear, havia razão para a nova preocupação: a URSS dispunha de 

orientação “fechava” com o papel que os EUA, potência tutelar na moldura 
do esquema de segurança coletiva regional do Tratado Interamericano de 
Assistência Recíproca / TIAR de 1947, atribuía (é justo convir que atribuía 

e do treinamento direcionado para a proteção do tráfego marítimo (até os 
submarinos que recebemos na verdade visavam essencialmente ao nosso 

2ª) com o ocaso da tensão da guerra fria e de suas ameaças (ocaso da 
única hipótese plausível nas três a quatro décadas posteriores à 2ª GM, em 
que o tráfego marítimo global e com ele o nosso tráfego costeiro poderiam ser 
objeto de forte ameaça submarina) teve inicio a segunda grande mudança, 

com os problemas clássicos ou novos, presumíveis no futuro imaginável, 

Minha geração não viveu a primeira mudança, embora seu rescaldo 

dos cruzadores Tamandaré e Barroso como antídoto à hipótese de ameaça de 

e nunca foi tida como realmente relevante. Mas tanto a minha “geração 
naval” como a subseqüente viveram intensamente a segunda mudança, 
ao longo dos anos 1970 / 80. E a viveram naturalmente atribuladas pela 

impregnado e marcado suas carreiras até CF / CMG. 
Como era de se esperar, a EGN que, na contramão da mística que 

pioneira nas mudanças, teve papel relevante e vanguardeiro no processo. 
Conferências, estudos e debates sobre temas de interesse para a segurança 
e defesa (entre eles temporariamente o hoje “convenientemente esquecido” 
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a dúvida inerente a um laboratório de idéias como é essa Escola: não estaria 

coerentes com a evolução em curso?

situações estratégicas e operacionais que implicavam no uso de aviões 

defesa do litoral, de interesses marítimos costeiros e de portos, a guerra de 
minas e o submarino como arma de ataque na defesa ativa (um embrião 

encaminhado PROSUB, instrumento importante do poder naval do futuro 

década dos 1970, propensos à mudança: os Almirantes Ernesto de Mourão 
Sá, Julio de Sá Bierrembach, Ibsen de Gusmão Câmara e Henrique Sabóia.

coletiva do TIAR, que de falto perdera sentido com o ocaso da guerra fria. 

humano necessário ao emprego das Forças sob alguma modalidade de 

Simultaneamente com essa evolução, aconteceram outras, em que a 

em situações não relacionadas essencialmente com a segurança interna, 

dos 1950 aos 70. Levantamento realizado no inicio dos 1980 constatou 

por objetivo o controle de alguma modalidade de insegurança interna;

e a adoção da concepção da operação ribeirinha, fundamentalmente 

guerra do Vietnã, foi trazida à EGN (e dela repassada à Marinha) por 
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instrutores da Escola; e

industrial brasileiro, que tornava prescindível as instalações da base 

crescente com o desenvolvimento nacional.

atuante na EGN nos anos 1970 e 1980. Quando fui Diretor da Escola (1984 
/ 85) o processo já estava razoavelmente encaminhado. O paradigma 
estratégico / mental das quatro a cinco décadas anteriores havia sido não 

das preocupações já estava consolidada e a EGN já pensava na Marinha 
do previsivelmente tumultuado século XXI. A informatização dos jogos 
(em que a EGN, pioneira no tema, contou com o apoio direto do CASNAV 
instalado provisoriamente em prédio da Escola) facilitou a montagem de 

Compreensivelmente, ocorria naqueles anos a adaptação do paradigma 

mesmo e como sempre, com ímpeto aberto e vanguardeiro. Vivi meus dois 

os cuidados de segurança e defesa.

sendo no século XXI, da política (internacional e interna) e da estratégia 
à administração de alto nível, responsável pela compatibilização do 
planejamento naval pautado pela conjuntura de segurança / defesa, com 

intercâmbio entre a EGN e Universidades, hoje praticamente rotineiro e que 
está sendo útil à correta ajustagem da Marinha ao Brasil e, na mão inversa, do 
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pensamento universitário à verdade conceitual da defesa nacional (no caso da 

está servindo ao processo que adapta a Marinha à realidade em mutação 
política, econômica, tecnológica e estratégica, sem o comprometimento 

sua propensão modernizante não rigidamente doutrinária e aberta ao 
conhecimento mais geral e às mudanças, contribuiu para o sucesso desse 
processo evolutivo. 

também a criação do Centro de Estudos Políticos e Estratégicos / CEPE, 

com vontade de contribuir. A condição do CEPE, de instituição não sujeita 

confere à EGN um instrumento de singular capacidade para opinar com 
liberdade intelectual. 

Os cenários global, regional e brasileiro intervenientes na segurança e 
defesa seguem em mudança continua, os tropeços da ordem internacional 
mundo afora e interna em muitos países indicam que a capacidade militar 

século XXI. Além das preocupações clássicas de defesa nacional, que devem 

descaso da sociedade e do mundo político brasileiro, problema preocupante 
a ser ponderadamente revertido), permeiam hoje o mundo preocupações 
e tensões relacionadas com o uso de recursos naturais, o meio ambiente 
e questões humanitárias (das catástrofes naturais às paranóias étnicas e 

ou intervenções sob alguma modalidade de mandato internacional. E o 
Brasil, com população, território, fronteiras terrestres e litoral imensos, 
saliente no Atlântico Sul e com economia já ponderável no mundo, não 

defesa nacional clássica leva o poder militar (e nele o poder naval) às 

pergunta instigante: como seria a defesa clássica hoje...?
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Tais perguntas estão postas em todos os países onde há política 

ajustagens nas concepções de preparo e emprego do seu poder militar 
/ naval. E a EGN é o espaço intelectual naturalmente vocacionado para 
assessorar a Marinha no desenvolvimento das respostas no tocante ao poder 
naval. Tradicionalmente livre de entraves mentais dogmáticos (ao menos o 

dos rumos que respondam no mar à nossa equação da segurança e defesa. 
Sua capacidade de responder às injunções das mudanças nos cenários 
políticos, econômico e estratégico, como respondeu por duas vezes no século 
XX, haverá de apoiar a ajustagem da Marinha à inserção coerente com seu 
potencial, do Brasil na sua região e no mundo do século XXI. 

E saberá manifestar essa ajustagem simultaneamente atenta tanto à 

mar na nossa história” – e no nosso futuro.   
  
  

Mario Cesar Flores



45

Jelcias baptista da Silva castro*

Diante do gentil convite do Diretor para que expusesse “a Escola que 
conheci”, não resisti à tentação de recordar a evolução da EGN, através 
das várias etapas da minha própria carreira, em que estive ligado a ela: 
como candidato, oficial-Aluno, Instrutor, Encarregado de Curso, Chefe do 
Departamento de Ensino, vice-Diretor e, finalmente, como Diretor.

Desde a minha chegada, em 1969, para cursar o C-CEM, até a despedida 
do cargo de Diretor, em 1987, conheci uma Escola que se engrandeceu 
sensivelmente, tanto no aspecto físico de suas instalações como, e 
principalmente, no volume, na qualidade e no alto nível do ensino que 
oferecia a expressivo número de oficiais, em diferentes estágios de suas 
carreiras.

o CoMEço
Em 1968, estava no Comando da Corveta Caboclo, sediada em Natal, 

RN e, por outro lado, incluso na faixa de oficiais que deveriam prestar 
Concurso de Admissão ao C-CEM, nova forma de ingresso, recém-criada 
na MB.  Recebi imensa bibliografia da EGN, com as fontes onde deveria 
estudar chamando a atenção às obras sobre Economia, com destaque para 
um volumoso compêndio, em inglês, do famoso - prêmio Nobel - Paul 
Samuelson! Foi meu primeiro contato com a EGN.

A vasta gama de matéria seria estudada pelos candidatos, sem assistência 
da EGN; note-se que não havia o curso pré C-CEM, por correspondência, 
como o que veio mais tarde com o nome de Curso Básico, em lotes avulsos.

Foi grande o esforço por quem era o único candidato na área de Natal, 
sem oportunidade alguma de compartilhamento; surpreendia-me com as 
notícias de se formarem vários cursinhos, no Rio, ministrados por professores 
contratados pelos candidatos ou por colegas de Marinha com maior saber 
em assuntos específicos, por exemplo, Economia.

Afinal, veio o concurso e, os aprovados fomos movimentados para a EGN, 
com o curso iniciando-se em1969, estando eu no posto de Capitão-de-Fragata.

* Almirante-de-Esquadra, Diretor da Escola de Guerra Naval no período de 1986 
a 1987.
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NA ESCOLA DE GUERRA NAVAL

COMO OFICIAL ALUNO
Encontrei a Escola, constrangida severamente em suas precaríssimas 

instalações — parte de um andar do Edifício Marques de Tamandaré — 
obrigando dedicados Instrutores e compreensivos Alunos a grande esforço 
para desenvolverem as atividades programadas. Com grata surpresa, notei 
como a seriedade e o empenho dos Instrutores incentivava os Alunos a 
também superar obstáculos, a fim de criar e manter alto nível acadêmico, 
do qual muito nos valeria.

Muitas novidades a Escola trouxe àqueles oficiais, até então envolvidos 
com atividades técnicas relacionadas com a correta operação do material 
e com os recomendados procedimentos operativos de execução, nunca 
com o planejamento. A Escola prometia transformar-nos em oficiais bem 
diferentes, com nova visão do mundo, do país e da MB, qualificados a elevar 
o nível de nossas participações no trato dos assuntos navais. A meu juízo, 
cumpriu o prometido.

 Fomos apresentados e nos envolvemos intensamente com o 
planejamento -– o muito ensinado e praticado Processo do Planejamento 
Militar, o PPM — com os trabalhos em equipe multidisciplinar — o precioso 
Estudo de Estado Maior, o EEM - além da atenção merecida às Relações 
Internacionais — que nos impunha a feitura de alentada monografia, com 
tema pertinente, eleito pelo autor e aprovado pela Escola — e ao Direito 
Internacional Público, ênfase no Direito Marítimo.  o trato teórico da 
Estratégia, da Logística, das Informações e o planejamento de variados tipos 
de operações Navais também se incluíam nos trabalhos acadêmicos, que 
culminavam com os Jogos de Guerra, onde se concretizavam o planejamento, 
a execução e o controle da ação planejada.

As viagens de estudos forneciam valiosas oportunidades para melhor 
conhecermos as regiões onde a MB estava presente, com seus problemas 
e potenciais.

COMO INSTRUTOR
Juntamente com alguns poucos colegas recém-graduados, fiquei na 

EGN como Instrutor, sendo designado para a Área de Logística. uma grande 
honra e um enorme prazer em participar da instalação da “Nova EGN”, 
tarefa gigantesca a que nos obrigavam as magníficas instalações na Praia 
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vermelha, finalmente ocupadas, no inicio de1970. uma plêiade de oficiais, 
com variados níveis de antiguidade, se empenhou em erigir uma Escola 
distinta da de antanho; foram aumentados o corpo docente e o discente, 
bem como os cursos ministrados, construindo um novo e relevante papel da 
Escola, no contexto da MB.

Foi extinto o antigo Curso Superior de Guerra Naval, então realizado 
por correspondência para oficiais graduados no C-CEM; criou-se um 
curso presencial, o último da carreira, com a duração de um ano letivo, a 
ser atendido por oficiais rigorosamente selecionados pela CPo. Tal curso, 
o Curso de Política e Estratégia Marítimas (C-PEM) pretendia contribuir 
para o preparo de oficiais, na faixa de CMG moderno, para o exercício de 
missões relativas aos CMG e aos Almirantes, sendo indispensável para a 
promoção a Contra-Almirante.

Foi também criado o Curso Básico, em lotes avulsos, por correspondência 
e para oficiais no posto de CT, realizado em época à escolha do oficial, 
destinado a introduzir, mais cedo, as disciplinas pertinentes à EGN, além 
de assistir os esforços dos candidatos ao concurso de admissão ao C-CEM.

o Ensino, atividade fim, foi organizado em cinco Áreas de Estudos 
(AE), agrupando disciplinas afins e seus respectivos Instrutores. Em 
engenhoso arranjo matricial, essas Áreas de Estudos forneciam os Instrutores 
necessários, em ocasiões adequadas, para suprir os três importantes projetos 
de ensino da Escola, a saber: o C-BA, o C-CEM e o C-PEM.

As amplas instalações permitiram implementar os trabalhos em grupo 
e  facilitaram a pesquisa  na notável Biblioteca que se estava instalando, com 
grande entusiasmo e crescente uso. Por outro lado, ocorreu, mais tarde, 
uma expressiva reformulação dos Jogos de Guerra, com a formatação de 
um Centro de Jogos, em novos recintos, dispondo de pessoal habilitado, 
operando computadores e programas específicos, desenvolvidos por 
encomendas especiais e ao Centro dedicados.

vale ressaltar que a vida dos oficiais-Alunos passou a ser diametralmente 
oposta àquela da “escola velha”.  Havia disponibilidade para que oficiais, 
que assim desejassem prolongarem seu tempo na Escola, para a elaboração 
de trabalhos que, de outra forma, seriam realizados em casa, com as evidentes 
inconveniências. Aos poucos foram sendo desenvolvidas instalações para 
prática restrita de esporte, com o apoio de vestiário e modesta sauna, sem 
citar o privilégio de dispor da Praia vermelha e da bela pista de corrida, 
ao pé do morro da urca. A Escola se encontrava com o seu deslumbrante 
espaço e dele aprendia a desfrutar.
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Pouco tempo convivi com esse primeiro período muito especial, pois, 
em Julho do ano da mudança, fui designado para frequentar o curso “Naval 
Command College” do “uS  Naval War College”, da Marinha dos EuA. Ao 
regresso dos EuA, voltei direto para a EGN, como de hábito após o curso 
no exterior. Fui Ajudante e Encarregado da AE-I, com muito envolvimento 
com o novel C-PEM, em suas primeiras turmas até que, em meados de 
1973, desembarquei para assumir o Comando do Submarino Ceará, a ser 
recebido da uS Navy.

Já CMG, regressei à EGN em 1977 para ser o Encarregado do C-PEM, 
passando no ano seguinte, a exercer a Chefia do Departamento de Ensino —
CDE — experiência marcante para minha já longa vivência na EGN, função 
de onde se pode sentir pulsar toda a Escola e, com esforço, determinação e 
seriedade profissionais, influir decisivamente para o êxito das atividades de 
ensino, como estabelecidas pelo Diretor e detalhadas pelo Conselho de Ensino.

Eu me sentia intrinsecamente ligado ao cargo de CDE, quando vagou o 
cargo de vice-Diretor, já no segundo semestre de 1979; com a compreensão 
do Diretor, assumi a vice-Direção, sem deixar, contudo, a função de CDE, 
até novo desembarque, ao início de 1980, para o Comando do NE Custodio 
de Melo. Nova despedida, com nova esperança de que não fosse a última; 
restava a Direção da EGN.

COMO DIRETOR
No início de 1986, deixei o Comando da querida Força de Submarinos 

e assumi a sonhada Direção da EGN.  Encontrei a Escola vibrante, muito 
atuante em seus três cursos, sendo dois presenciais, com ênfase no C-PEM 
que se mostrava bem coerente com as esperanças daqueles que lhe 
conceberam e por ele lutaram: oficiais-Alunos rigorosamente selecionados e 
cientes da importância da etapa pela qual suas carreiras passavam; oficiais 
Instrutores aprimorando-se cada vez mais para, junto com uma constelação 
de competentes Professores e Conferencistas convidados, manterem elevado 
o alto nível do Curso, correspondendo à grande expectativa de toda a MB.  
As turmas do C-PEM foram também utilizadas, com relativa frequência, para 
estudar e propor soluções para alguns problemas reais com que se debatia 
a MB, por encomenda do CEMA.  Devido à antiguidade e à qualificação 
dos seus Alunos, dispúnhamos em cada turma, de algumas experiências 
profissionais notáveis, vividas individualmente; para disto tirar proveito, 
eram promovidas palestras de oportunidade, fora do currículo e do horário 
normal, para o conhecimento, pelos demais colegas, daqueles feitos.
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o Curso Básico, em lotes avulsos, firmou-se a contento, despertando o 
interesse dos muitos oficiais-Alunos, onde quer que estivessem sediados, 
que bem souberam tirar vantagens da flexibilidade inerente ao curso, para 
cursarem quando e o que era de maior interesse às suas carreiras. Consolidou-
se como precioso auxiliar àqueles que iriam prestar concurso ao C-CEM.

Quanto a este, continuava o C-CEM a exigir extrema atenção da Escola, 
pela quantidade e diversidade dos oficiais-Alunos, suas expectativas e 
resultados alcançados, sempre presente o espírito crítico altamente elogiável, 
mas também muito rigoroso, característico da faixa etária que desfrutavam 
intensamente.

Considero que muito me exigia atenção e ação, como Diretor, algo 
que estava fora da Escola: era explicar, informar e desfazer o clima de 
incompreensão que cercava o tema “Concurso de Admissão ao C-CEM”.  
Presença permanente na MB, recrudescia com a proximidade do concurso, 
impregnava Gabinetes e pregava a absoluta extinção do evento, que tanto 
afligia uma parte, não pequena, dos oficiais na faixa; alguns destes dispunham 
de oportunidade e talento para tentarem convencer seus Chefes, do absurdo 
que se exigia de seus valorosos oficiais. Felizmente, tive dois CEMAS, a quem 
estava diretamente subordinado, que me convocaram, como a exigir que os 
convencesse da posição da Escola; ao fim, o concurso foi mantido. Tenho a 
satisfação de, em sendo Diretor, a EGN ter abolido a consulta livre no concurso, 
desestimulando os candidatos que sacrificavam o exíguo tempo para o estudo, 
com o preparo de complexos sistemas de busca rápida aos muitos elementos 
de consulta que “arrastavam” até seus locais de exame; por outro lado, isto 
impôs à Escola a feitura de questões mais elaboradas, que cobrassem menos 
a “busca e apreensão” e bem mais a compreensão e o raciocínio.

Fui promovido a vice-Almirante em Julho de 1987 e passei a Direção da 
EGN, após a formatura das turmas do C-PEM e do C-CEM. Desta feita, não 
haveria regresso. Ainda assim, a fidalguia de alguns Diretores, me permitiu 
voltar à Escola umas poucas vezes, como palestrante convidado. Sempre 
com muita honra e grata satisfação.

Depois de tantos anos, tenho visto a Escola sempre moderna, vibrante 
e cada vez mais imprescindível e insubstituível, em seu decisivo papel 
no contexto da Marinha.  A despeito de embates sofridos nesse percurso, 
fruto da incompreensão ou da miopia de alguns, a Escola recuperou sua 
importância na Marinha, sendo hoje altiva e respeitada, como sempre 
mereceu. Isto faz muito bem àqueles que, como eu, cremos na Escola de 
Guerra Naval.
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fernando manoel fontes Diégues*

Foram várias - conforme a posição que ocupei na ocasião - as Escolas 
de Guerra Naval que conheci. Pelo menos três ... A primeira, quando fiz o 
curso então denominado de Comando e Estado-Maior, o C-CEM, em 1975. 
A segunda, nos primeiros anos da década de 1980, como instrutor da Área 
de Política e Estratégia, logo após concluir, na França, o Cours Supérieur 
Interarmées. A terceira, enfim, como Diretor da Escola, nos anos de 1992 
a 1994. 

Foram três ocasiões em que pude conhecer a Escola a partir de vários 
ângulos de observação. É natural que nas duas primeiras ocasiões - 
essencialmente diferentes, mas complementares entre si no que diz respeito 
às responsabilidades que assumi - assimilasse impressões que me ajudaram 
a melhor apreciar a amplitude e o sentido do papel da Escola no contexto 
muito mais amplo da Marinha. Proporcionaram-me o conhecimento 
e sedimentaram em meu espírito uma visão desse papel, que procurei 
consolidar e por ele orientar-me ao assumir, mais tarde, a Direção da Escola. 

Na base dessa visão, destacava-se a premissa de que uma Marinha não 
se constrói e se mantém apenas com o aço dos navios e a eletrônica de seus 
sistemas de armas e sensores; mas, sobretudo, com a mente esclarecida e 
a noção de futuro de seus comandantes. Como pude constatar naquelas 
duas ocasiões, a Escola estava longe de ser uma fábrica insensível e fria 
de transmissão de informações, sem compromisso com o País, distante do 
mundo em que vivemos. 

Muito mais que isso, impunha-se como o espaço ideal, a matriz de 
um clima propício ao aperfeiçoamento intelectual e ao desenvolvimento 
das qualidades de espírito e dos atributos morais que distinguem o Chefe 
Naval. Em outras palavras: era o instrumento indispensável de preparação 
do oficial, produto de uma formação principalmente técnica e militar, 
recebida na Escola Naval e nos primeiros anos do oficialato, ao exercício 
das atribuições de um Chefe Naval. 

* vice-Almirante, Diretor da Escola de Guerra Naval no período de 1992 a 1994.
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Entre essas atribuições, em especial, a tomada de decisões - muitas vezes 
arriscadas, cruciais, exigindo, para serem bem sucedidas, a correta avaliação 
e a superação dos dilemas que quase sempre definem uma situação. De 
fato, se a decisão tem um lugar central e proeminente – poder-se-ia mesmo 
dizer, que constitui a própria essência das atribuições do Chefe - nada mais 
consentâneo com o papel da Escola do que capacitar seus oficiais-alunos 
à tomada de decisões nos mais elevados níveis de Comando e Direção da 
Marinha. 

ora, para decidir é imprescindível compreender e avaliar objetivamente 
uma situação: seus elementos constituintes, as condições e circunstâncias 
de sua origem, as tendências e pressões atuantes no sentido de preservá-la 
ou modificá-la – um conjunto de fatores, enfim, passível de conferir a quem 
decide um enfoque abrangente, racional e o mais exato possível da situação 
com que se defronta. Daí, a orientação presente nos currículos da Escola, 
voltada, no fim de contas, à difusão do conhecimento de que a decisão não 
pode prescindir.

A decisão impõe, assim, a necessidade do conhecimento antecipado 
do contexto a que ela se refere, considerado em seus diferentes aspectos: 
políticos, econômicos, militares, geográficos, de acordo com a natureza e o 
alcance de suas implicações. Impõe a avaliação desse contexto, a começar 
por seu setor mais externo e abrangente, representado pela conjuntura 
internacional e as tendências de sua evolução.

Nessa perspectiva, o exame da conjuntura internacional se apresentava 
– e, evidentemente, continua se apresentando hoje em dia - como um dos 
campos fundamentais de interesse da Escola. Aos oficiais do Curso de 
Política e Estratégia Marítimas atribuía-se o estudo dos diversos problemas 
no âmbito das Relações Internacionais e de suas implicações estratégicas. 
Aos oficiais do então Curso de Comando e Estado-Maior eram transmitidas 
as primeiras noções e conceitos relativos à Ciência Política, à Estratégia e 
às Relações Internacionais. 

Passando-se a outro setor do contexto referente à decisão, situava-se 
o estudo da realidade nacional e, em particular, de uma de suas projeções 
espaciais onde se processam atividades de interesse direto da Marinha - e 
é a própria razão de ser de nossa profissão: o mar. 

Não cabe aqui aprofundar-me em uma extensa dissertação sobre 
a importância do mar para o Brasil; seria perda de tempo, tendo em 
vista a experiência e a bagagem cultural do leitor. Mas, não custa nada 
simplesmente aqui reafirmar o seu papel como cenário conspícuo e muitas 
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vezes decisivo, seja sob o ponto de vista econômico, seja sob o ponto de vista 
estratégico e militar, de episódios que pontuaram o processo de formação 
do Brasil como nação.  

Daí, a destinação, no Curso de Política e Estratégia Marítimas, de um 
razoável período de tempo à análise das diversas atividades pertinentes 
ao uso e ao aproveitamento do espaço marinho e dos recursos do mar – ou 
seja, dos diversos elementos constituintes do que se convencionou chamar 
de Poder Marítimo – de seus problemas e possíveis soluções, associados 
ao exame de questões relativas à conjuntura econômica e à administração 
pública brasileiras. No Curso de Comando e Estado-Maior se reservava um 
certo período de tempo à introdução ao estudo desses temas. 

Chegava-se, então, ao setor mais interno do contexto da decisão, 
aquele mais próximo de quem decide, alvo principal de nossas atividades e 
preocupações quotidianas: o Poder Naval brasileiro, visto como peça central 
e decisiva da própria missão da Marinha: “preparar e aplicar o Poder Naval 
a fim de contribuir para a consecução dos objetivos Nacionais”. 

Nesse ponto, dava-se atenção aos diferentes aspectos e condicionamentos 
relativos ao preparo e ao emprego do Poder Naval, à luz dos ensinamentos 
da Logística e da Estratégia, da consideração dos requisitos indispensáveis 
à execução das diversas modalidades de operações Navais, observando-
se os critérios de racionalidade e a metodologia inerentes ao Processo de 
Planejamento Militar.

 Ao mesmo tempo, os trabalhos realizados na Escola focalizavam o 
papel da Marinha no limiar do novo século, o exame das circunstâncias 
determinantes dos cenários de possível emprego do Poder Naval, as 
opções estratégicas e as alternativas daí decorrentes de obtenção dos meios 
necessários ao seu preparo e emprego. 

É claro que seria imprudente, se já não fosse inaceitável, negligenciar, 
nesses trabalhos, o teor doutrinário característico dos assuntos ministrados 
no então Curso de Comando e Estado-Maior. Mas, nem por isso, a 
importância da imaginação criativa era esquecida ou relegada a segundo 
plano nos trabalhos propostos pela Escola. Sem ela, o conhecimento tornar-
se-ia estéril, uma simples e inofensiva acumulação de informações, e o ato 
de pensar, morno e inflexível. 

Convém observar que não me refiro aqui a qualquer tipo de imaginação. 
Falo da imaginação que reconhece e não subestima as fronteiras do real, que 
não se perde no excesso de otimismo e na leviandade temerária; mas, que, 
também, não recua nem se deixa abater diante dos imponderáveis e dos 
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riscos que quase sempre sufocam temperamentos desprovidos de audácia 
ou espírito de iniciativa. 

É certo, por outro lado, que a imaginação seria inútil, não poderia mesmo 
prosperar, sem uma sólida base de conhecimentos e pesquisa, capaz de 
contribuir para fertilizar o senso crítico e enriquecer a cultura profissional 
e humanística dos oficiais. Sem essa interação entre o conhecimento e a 
imaginação, entre o saber e a vontade, a figura do Chefe se desbotaria, a 
força de sua liderança se enfraqueceria.

valorizando esses preceitos, a Escola se habilitava a preparar 
adequadamente oficiais para o desempenho de funções de Comando, 
Direção e Estado-Maior; para o exercício dos mais elevados cargos da 
Marinha. oficiais capazes de compreender as implicações mais profundas 
e significativas dos fatos de nosso tempo, confiantes no futuro do Brasil e 
no papel da Marinha na construção desse futuro. 

Foi essa, em resumo, a Escola que, vista sob o prisma do ensino e da 
formação de nossos oficiais superiores, conheci nas três ocasiões em que 
tive a boa sorte e a satisfação de nela servir; em particular, na ocasião em 
que me coube a honra de exercer o cargo de seu Diretor. 

            

   

           
                                                                

Fernando Manoel Fontes Diégues A EScOLA QUE cONHEcI...
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Luiz fernando coelho Pinto de Almeida*

RECoRDAçÕES DE uM EX-DIREToR DA EGN

 30 de Abril de 1987.

Após passar o comando do Contratorpedeiro Alagoas, retornei à Escola 
de Guerra Naval, de onde havia saído em dezembro de 1979, após haver 
cursado o Curso de Comando e Estado-Maior.  Em maio de 1987 assumi a 
chefia do Centro de Estudos por Correspondência (CEC).

Ainda no mesmo ano, passei a responder pela Área 1 (Jogos de Guerra).
Durante todo o decorrer do ano, preparei-me para realizar o Curso de 

Política e Estratégia Marítimas (C-PEM), o que ocorreria em 1988.
No final do ano, seriam selecionados oficiais das turmas Quevedo e 

Rodin para realizarem o curso. Com o aumento do número de vagas na 
Escola Superior de Guerra, e com somente um oficial se voluntariando para 
realizar o curso na ESG, grande parte do início de minha turma, para lá foi 
designada, para realizar o Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia 
(CAEPE). 

Confesso que, no momento, senti uma grande frustração, mas que, no 
decorrer do curso, foi bastante diminuída, pela sua qualidade, mas sem 
fazer esquecer aquela decepção.

outubro de 1996.
Já tendo sido promovido a Contra-Almirante em 1994, exercia a função 

de Subchefe de Logística no Comando de operações Navais, quando recebi 
um telefonema do Ministro da Marinha, participando-me que eu seria 
designado para assumir o Cargo de Diretor da Escola de Guerra Naval.

É difícil explicar, em poucas palavras, a alegria e a satisfação que 
tomaram conta de mim, que fizeram com que me esquecesse totalmente 
da frustração de 1988.

Assumi no início de 1997, com a tarefa de reformular totalmente os 
cursos e currículos dos cursos da Escola, com as seguintes alterações:

* Contra-Almirante, Diretor da Escola de Guerra Naval no período de 1997 a 1999.

A EScOLA QUE cONHEcI...



56

1. Criação do Curso de Estado-Maior para oficiais Intermediários 
(C-EMoI), com a consequente extinção do antigo Curso Básico, que 
era realizado por correspondência.
2. Desmembramento do Curso de Comando e Estado-Maior (C-CEM) 
em Curso de Estado-Maior para oficiais Superiores, e Curso Superior 
(C-SuP).
3. Elaboração dos currículos para estes três novos cursos (primeiro 
grande trabalho), que já havia sido iniciada pelo meu antecessor e que 
necessitava de aprovação pelo Estado Maior da Armada.

Paralelamente, a Escola tinha que se preparar para receber os alunos 
das turmas do C-EMoI, que passaria a ter um período presencial, após  a 
primeira parte ter sido realizada por correspondência. Esta segunda fase 
englobaria oficiais de todos os corpos e quadros, aí incluídos os corpos 
Técnico, Feminino, de Saúde, Auxiliares, Capelães, além dos Corpos da 
Armada, Fuzileiros Navais, e Intendentes de Marinha, que já cursavam o 
antigo Curso Básico por Correspondência.

Além disso, havia a necessidade de arranjar novos instrutores para 
ministrar estes cursos, já que a carga horária para eles aumentou bastante. 
Recorremos, com sucesso, aos oficiais da reserva.

o primeiro curso do C-EMoI foi realizado no 2º semestre de 1997, com 
40 alunos.

A vinda dos oficiais para realizarem este primeiro curso gerou muitas 
expectativas, pois reuniria alunos das mais diversas origens e qualificações.

Hoje, posso dizer que o curso foi um sucesso. Graças ao empenho 
de todos os envolvidos, instrutores e alunos, e após 3 meses de duração, 
finalmente foi concluído com êxito.

Gostaria de citar alguns trechos das palavras proferidas pelo então 
CT(FN) Samuel Nogueira Leal, escolhido pela turma para falar em seu 
nome no encerramento do curso:

“Iniciamos com muita cautela, avançando devagar diante do desafio inédito 
de sermos Tenentes em terras de Comandantes. Com o passar do tempo 
e a orientação firme e equilibrada do Comando, de nossos Instrutores e 
Encarregado, vimos que nos encontrávamos em território amigo.
   Objetivos intermediários iam sendo conquistados rumo aos nossos 
efeitos desejados. É verdade que, ao final, sentimos que, após o Exame da 
Situação, DEPAED e já no Controle da Ação Planejada, nossa atitude, 
psicologicamente correta, não estava motivada por falácias e que a busca 
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sistemática permitiria identificar os efeitos desejados do Superior, após um 
Exame Abreviado da Situação.
Ao longo deste curto espaço de tempo, o fato é que a Marinha permitiu 
que Oficiais pudessem se reunir, estudar e trabalhar juntos, muito mais 
motivados e preparados para as lides navais, mais cônscios de nossa Missão.
Novos horizontes abriram-se para nós. ....... Mas todo este arcabouço 
adquirido não é comparável à renovação interior que sofremos, em contato 
com companheiros das mais diversas áreas de atuação do Poder Naval. E, 
principalmente, com as novas amizades que aproximaram, ainda mais, estes 
filhos da Família Naval.”

Quanto ao C-EMoS e C-SuP presencial e o C-SuP por correspondência, 
o problema era bastante mais complexo, pois, pela primeira vez, oficiais 
de todos os corpos e quadros teriam de realizar prova para poderem 
realizar os cursos, ainda mais que constavam matérias como Política e 
Relações Internacionais, Aspectos do Poder marítimo, Economia, Logística, 
Inteligência, que não faziam parte do dia a dia de suas carreiras, apesar 
de terem realizado o Curso Básico por correspondência. Além disso, 
diferentemente dos anos anteriores, os candidatos teriam que tirar nota 
mínima de 4 em todas as matérias.

Algumas perguntas passavam pelas mentes, minha e dos instrutores 
que elaborariam as provas:

    - qual a bibliografia a ser utilizada?
    - qual o nível de conhecimento que deve ser exigido?
    - será a mesma prova para todos?
    - qual o percentual de perguntas fáceis, médias e difíceis que deve 

ser adotado?
Com estas e outras incertezas, começamos a trabalhar nesses quesitos, 

sabendo que as provas seriam realizadas em setembro.
Foi um intenso trabalho de reuniões, troca de ideias, vindas e voltas 

das provas para reformulações, até que fossem definitivamente aprovadas.
Havia a dúvida se estariam no nível que seria desejado, e que não fosse 

causada nenhuma “catástrofe”, quando fossem publicados os resultados. 
As inscrições para o exame foram feitas, e, à proporção que o tempo ia 

passando, aumentava o número de desistências.
Realizadas as provas, constatou-se que os candidatos tinham se 

dedicado no preparo para o exame.
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o percentual total de desistência/reprovação alcançou cerca de 50%, 
não considerando os Corpos da Armada, Fuzileiros Navais e Intendentes.

No ano seguinte, já com a experiência anterior, este percentual diminuiu 
para 43%.

Quanto ao C-PEM, que não havia sofrido nenhuma alteração 
significativa, tivemos, após muitos anos, o retorno da viagem de estudos 
ao exterior, visitando o Chile e a Argentina, e a promoção de um oficial-
aluno ao posto de Contra-Almirante, fato este que provocou mudanças 
administrativas na rotina da Escola, já que um oficial-aluno passou a ser 
mais antigo que o vice-Diretor.

Antes de encerrar estas lembranças do meu período de 26 meses que 
passei como Diretor da EGN, alguns fatos na área administrativa me voltam 
à mente, como o início da construção do prédio da atual Biblioteca e Centro 
de Jogos, e o processo de recuperação de parte do terreno da Escola, que 
estava ocupado pelo restaurante Roda viva. 

Na ocasião em que a EGN está completando 100 anos de sua criação, 
com muito orgulho pude fazer parte dos oficiais que tiveram o privilégio de 
poder dirigi-la, contribuindo para que o nível de nossos oficiais continuasse 
a se aperfeiçoar, para o crescimento de nossa Marinha.

Luiz fernando Coelho Pinto de Almeida A EScOLA QUE cONHEcI...
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José Eduardo Pimentel de Oliveira*

A MINHA EXPERIÊNCIA, A QuESTão DoS CuRSoS NA MARINHA 
E A GuERRA NAvAL.

A Escola de Guerra Naval (EGN), fundada em 1914, foi com certeza 
uma das primeiras, senão a primeira Escola de pós-graduação do nosso país, 
e tinha como propósito atualizar os oficiais graduados pela Escola Naval 
nos novos rumos da Guerra Naval, que vinha se alterando em decorrência 
do surgimento dos novos meios navais, os submarinos e a aviação naval, 
das novas armas como os torpedos, as minas e os novos canhões, e também 
da atualização tecnológica dos meios existentes e daqueles novos meios. 

Naquela época, a própria dinâmica das relações internacionais vinham 
alterando o convívio entre as Nações, de modo que o emprego de forças 
navais em situações de paz, de crise e de conflitos já começava a adquirir 
as primeiras formas que predominaram no século XX. 

Assim, dentro dessa nova realidade tecnológica e política surge a 
necessidade de se criar uma EGN onde se pudesse estudar as interações daí 
decorrentes, cujos cursos, naquela ocasião, não traziam a preocupação de se 
chamarem cursos de pós-graduação, e que no decorrer do século passaram 
a se chamar simplesmente de cursos de altos estudos militares navais.  

 Ao longo desses cem anos, a EGN tem se atualizado e cumprido esse 
papel de proporcionar esses altos conhecimentos navais aos seus oficiais. 
Os avanços tecnológicos, sociais e diplomáticos, na administração e na 
política nacional e internacional, nesse período, foram de tal ordem que 
qualquer esforço na busca de mantê-la atualizada sofreria de pequenos a 
grandes questionamentos, sem falar no inegável papel de dar a Marinha, 
como instituição administradora dos problemas marítimos brasileiros e do 
emprego de suas forças navais, os melhores quadros de pessoal para cumprir 
suas mais altas tarefas. A EGN buscou adaptar-se, através de todo esse 
tempo, para atender as demandas da Marinha e de seus próprios oficiais. 

No início dos anos de 1970, talvez motivado pelo grande desenvolvimento 
do Brasil no mundo, ocorre como que uma grande crise existencial no seio 

* vice-Almirante, Diretor da Escola de Guerra Naval no período de 1999 a 2001.
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de nossa classe e de nossa escola, em face de vários oficiais questionarem 
um papel caudatário no emprego de nossas forças navais, e dos próprios 
oficiais questionarem o reconhecimento pela nação de seus cursos de 
graduação e de pós-graduação em face dos cursos equivalentes de outras 
áreas existentes no país. Como jovem oficial, via o que ocorria e buscava 
entender o que se passava, pois eu nunca me envolvera com o ensino naval, 
a não ser como aluno. 

Meus primeiros contatos com a EGN ocorreram nos meados dos anos 
1970, após os dois anos iniciais no posto de CT, quando passei a realizar 
os 12 cursos por correspondência previstos para aquele posto. Já naquela 
época, também eram oferecidos para os oficiais que desejassem cursos 
de pós-graduação, por correspondência, sobre ciência política e sobre 
partidos políticos através da universidade de Brasília (uNB) para pessoas 
já graduadas. A comparação que então se fazia entre os cursos da uNB e 
aqueles cursos da EGN, sempre me deram a sensação da validade, da boa 
direção e da equivalência pós-universitária entre eles, ou seja, eu sempre via 
uma correspondência muito próxima entre o ensino ministrado na Marinha 
e o ensinado na vida acadêmica brasileira. 

os temas dos 12 cursos da EGN, embora fossem direcionados para os 
assuntos de interesse naval tinham uma razoável relação com os assuntos 
da vida civil, o que aumentava o meu interesse e a satisfação de fazê-los, 
pois eu não me sentia afastado de uma pós-graduação universitária.

Assim, realizei todos os 12 cursos. Mas, à medida que me aproximava 
do posto de Capitão-de-Corveta (CC) e do concurso para o Curso de 
Comando e Estado Maior (C-CEM), passei a perceber que na geração de 
oficiais que me antecedia, muitos deles, embora um pouco mais antigos, 
mas que serviam comigo, embarcados em navios do cais Norte, ansiavam 
por uma pós-graduação mais de acordo com aquelas efetuadas na vida civil, 
um mestrado, ou seja, uma pós-graduação strictu sensu.  

É importante ressaltar que a equivalência de nossos cursos com o mundo 
civil também foi buscada no nível de graduação da Escola Naval, como também 
no ensino médio do Colégio Naval, assim como no ensino de nível técnico dos 
centros de ensino do pessoal subalterno. Havia, portanto, uma demanda em 
todos os níveis para que houvesse uma equivalência com os cursos do mundo 
civil, de modo a que o militar ao deixar o serviço ativo não tivesse impedimentos 
de buscar um novo emprego na vida civil, ou mesmo se permanecesse no serviço 
ativo da Marinha não se sentisse numa condição de inferioridade. 

Desde então, a partir dos anos 70, a Marinha passou a colocar à 
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disposição dos oficiais que faziam o concurso para o CCEM a alternativa 
de escolherem um curso de pós-graduação em universidade civil, nas áreas 
onde eram especializados, ou mesmo nos novos campos que surgiam, como, 
por exemplo, na administração e na ciência da computação. Também, nessa 
ocasião a Marinha começava a disponibilizar cursos de pós-graduação no 
“Naval Post Graduate School“ da Marinha Americana.   

Tudo isso foi crescendo, e houve uma busca da Marinha para que seus 
cursos em todos os níveis tivessem uma equivalência com aqueles da vida 
civil, desde a ocasião em que as Ciências Navais foram reconhecidas como 
a graduação para aqueles que concluíam o curso da Escola Naval, passando 
pelo ensino médio no Colégio Naval e pelos cursos de especialização de 
Praças.

Faltava aos cursos da EGN serem reconhecidos como pós-graduação 
pelo sistema de ensino oficial, uma vez que a EGN sempre proporcionara a 
oportunidade de conhecimentos posteriores à graduação nos seus cursos de 
altos estudos militares. Tais cursos eram conduzidos nos moldes dos cursos 
de pós-graduação das universidades, com aulas, palestras, seminários, 
conferências e vários trabalhos escritos. o Curso de Comando e Estado 
Maior (C-CEM), e o que a ele se seguiu, o Curso de Estado Maior para 
oficiais Superiores (C-EMoS) proporcionavam grande número de palestras 
no campo da vida naval e da vida civil. o curso que àqueles se seguia, o 
Curso de Política e Estratégia Marítima (C-PEM), ainda se acresciam das 
palestras e conferencias dos mais altos poderes e autoridades do País. Por 
que então, tanta dificuldade em reconhecê-los como pós-graduação, uma vez 
que as cargas horárias a eles atribuídas eram tão elevadas quanto aqueles 
das universidades? Ainda se acrescia a exigência de que os cursos deveriam 
ser conduzidos por professores com pós-graduação. ora, todos os nossos 
cursos eram conduzidos por oficiais pós-graduados em nosso sistema de 
ensino, pois tinham pelo menos o C-CEM ou o C-EMoS.

A partir do momento em que surgiram os cursos de MBA (Master of 
Business Administration )  nas universidades, nos anos 1990, conhecidos 
como pós-graduação “latu sensu”, a preocupação e o interesse  em incorporá-
los na estrutura de ensino da EGN, passou a ser vista como um caminho 
para mais rapidamente se obter o reconhecimento de pós-graduação para 
os nossos cursos, que tinham uma maior carga horária de suas aulas. 

Testemunhei o esforço de meus antecessores e vivenciei, como Diretor, 
o grande trabalho da EGN para se conseguir a equivalência civil de nossos 
cursos como pós-graduação, o que ocorreu logo a seguir ao período que se 
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seguiu a minha direção. Hoje, portanto, temos nossos cursos plenamente 
aceitos como pós-graduação strictu-sensu, o que é muito bom, pois atendeu 
plenamente os anseios de nossos oficiais.

verifiquei com satisfação, que recentemente, a EGN criou uma série 
de cursos de pós-graduação strictu-sensu na área do Poder Marítimo, 
com a duração de dois anos, que serão realizados na EGN, com acesso 
previsto para o público civil, o que virá preencher uma grande lacuna no 
ensino do País, com a integração de várias camadas da sociedade com a 
nossa Instituição.

 As atividades marítimas no país cresceram e têm uma necessidade 
de crescer além do próprio crescimento econômico atual. A infraestrutura 
marítima hoje existente é reconhecida como o maior entrave para o 
desenvolvimento do País. Seja nos portos e terminais, nas vias marítimas e 
fluviais, no leito oceânico e no solo marinho, no direito marítimo e no direito 
comercial marítimo, no controle e na segurança marítima e por fim na defesa 
marítima. As comunicações modernas através de links de dados e das novas 
frequências, a computação e a cibernética, os veículos aéreos não tripulados 
(vANT) e toda tecnologia moderna, estão criando inúmeras alterações no 
cenário marítimo brasileiro.  Em consequência, o assunto Guerra Naval 
adquire uma importância ainda maior e acredito que devemos dar a ele 
o mais alto destaque possível, nos nossos cursos regulares, o C-EMoS e 
o C-PEM, como também embutir este assunto nos cursos que estão sendo 
ofertados ao mundo civil.

Assim, após tantos anos, vemos que os esforços despendidos pela 
Marinha através da EGN, foram coroados de êxito. Tanto por terem sido 
reconhecidos os nossos conhecimentos pelo mundo civil, como também, 
por já estarmos levando a eles novos horizontes que só nós pensamos 
ou pensávamos enxergar. Não seria então o momento de se fazer o 
reconhecimento desses cursos na própria Lei do Ensino Naval e da Lei do 
Ensino Profissional Marítimo, e de se ampliar o espectro delas para inúmeros 
outros cursos?

 Entendo que deveríamos criar cursos de pós-graduação em todas essas 
áreas tomando por base a Lei do Ensino Naval, dando relevância em todos 
eles ao papel do ensino naval, e reservando, como consequência a própria 
Marinha, a aceitabilidade do preparo do pessoal.  

 Ainda em consonância com essas medidas a própria Marinha deve 
criar novos instrumentos legais para execução e controle do que se passa 
no mundo marítimo.
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Naval uma vez que são os únicos no País a conhecer tal assunto, e os 
responsáveis a serem chamados quando uma das inúmeras antigas e novas 

um curso mais voltado para guerra naval deve dar uma atenção bem maior 
às estruturas de comunicações brasileiras face as nossas vulnerabilidades 
para manter contato com forças no mar. A cibernética no mar; o uso 
de veículos aéreos não tripulados (VANT); a utilização de plataformas 
petrolíferas como centros intermediários de controle de áreas marítimas; etc.

Os cursos então reconhecidos na Lei do Ensino Naval assim como 

cada dia se ampliam.
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Afonso barbosa*

A CENTENÁRIA ESCOLA DE GUERRA NAVAL
Com muito prazer aceitei o convite para participar dos eventos que 

marcam o centenário da Escola de Guerra Naval. A minha contribuição 
registra percepções durante o período que tive o privilégio de exercer sua 
Direção (2001-2003). A iniciativa de colher visões de antigos Diretores ao 
longo de considerável intervalo temporal é uma louvável iniciativa da 
Direção da EGN que a beneficia e, extensivamente, à Marinha. Externo meu 
agradecimento ao convite.

o Brasil nasceu com o estigma de uma ligação indissociável com o mar. 
Foi descoberto e colonizado pelo mar e pelo mar mantém mais de 95% de 
seu atual comércio. Portugal não era uma potência naval, mas na época da 
descoberta e colonização do Brasil possuía arraigada vocação marítima. A 
defesa da grande Colônia contra as investidas holandesas foi um memorável 
feito histórico. A partir da Independência, o Poder Naval brasileiro projetou-
se precariamente contando com a ajuda de oficiais e marinheiros britânicos 
remunerados segundo os costumes da época. 

No século XIX, após a Independência, as dificuldades para manter a 
unidade territorial, arcar com as turbulências da região cisplatina e com 
as responsabilidades da Guerra do Paraguai mobilizaram a Marinha. 
Considerando as dificuldades da época foram realizados esforços 
importantes que a História registra com justificável orgulho. No início do 
século XX, houve a percepção política e naval da necessidade efetiva de 
dotar o Brasil de um poder naval robusto para garantir nossa soberania 
de afrontas que surgissem do mar. “o Brasil era um arquipélago”, dizia o 
Almirante Amorim. 

Nessa época o poder das grandes marinhas se impunha e a importância 
das estratégias navais era inquestionável. o Estado Brasileiro realizou 
extraordinários esforços para adquirir, a elevados custos, navios de 
guerra ingleses de primeira linha sem que, contudo, houvesse uma base 
estratégica autóctone necessária à manutenção, adestramento e emprego 
que garantisse seu desenvolvimento. Foi um início de século politicamente 

* vice-Almirante, Diretor da Escola de Guerra Naval no período de 2001 a 2003.
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difícil para a Marinha, por razões que não cabem tratar nesse trabalho, a 
despeito do surgimento, em 1914, da atual EGN. Convém acentuar, contudo, 
que a participação nas duas Guerras Mundiais, deu um sentido político, 
estratégico e profissional à Marinha com o clímax acentuado um pouco 
mais tarde pela incorporação e construção de modernas Fragatas, Corvetas 
e Submarinos, com realce do programa de construção de submarinos de 
propulsão nuclear (ainda em andamento). 

Cabe a reflexão histórica: como pode um País da grandeza e da riqueza 
do Brasil, totalmente dependente do mar e do comércio marítimo, descoberto 
e colonizado por um país essencialmente marítimo cuja Marinha foi iniciada 
e desenvolvida com a ajuda da maior potência Naval da época não conseguir 
sensibilizar seu povo (especialmente os políticos) e nos manter, durante tanto 
tempo, como Marinha sem expressão de poder internacional?       

A EGN é uma Instituição que se construiu, em termos de estrutura 
e funcionamento, ao longo de muitos anos, sob Direções de dedicados 
Almirantes e Corpos Docentes. A Escola Naval e a Escola de Guerra Naval 
são organizações fulcrais da Marinha. São as únicas que educam e formam, 
nos respectivos níveis o “saber ser” oficial de Marinha e o “saber” adequado 
ao exercício dessa nobre profissão. o “saber fazer” liga-se às organizações 
Militares das áreas operacional, Apoio e de Pessoal, que contribuem com a 
formação técnica. Esse modelo é comumente adotado nas outras Marinhas. 
É ponto incontornável acentuar o entendimento indissociável da Marinha 
como Instituição de “pessoas”, “doutrinas” e “tradições” para entender o 
“espírito do oficial de Marinha” e ouso afirmar que sem essa visão global 
e integrada não há como entender a mente das pessoas especiais que se 
dedicam ao mar para a salvaguarda da soberania de sua Pátria.

Almejo a EGN como o repositório do conhecimento profissional 
indispensável aos oficiais de Marinha, especialmente nos campos da 
Política, Estratégia e História. Esses conhecimentos se constituem um legado 
“vivo”, que persiste ao longo do tempo e registra a evolução do “saber” da 
Marinha. Sem esses conhecimentos se torna difícil aos oficiais destinados a 
discernir o “norte” dos destinos da Marinha, ou seja, a correta evolução do 
desenvolvimento da Marinha. Ainda nessa linha de raciocínio, fica claro que 
sem uma coesão pensada, refletida e atualizada que permeie o Alto Escalão 
Naval, a Marinha será desassistida pelas mãos do bom destino.  

   A formação dos oficiais de Marinha torna-se cada vez mais complexa e o 
cuidado e correção moral (ética naval) que a eles devem ser dispensadas é um 
valor incontornável. Esses oficiais continuarão a Marinha e garantirão o legado 
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para as novas gerações. Trata-se de uma complexa rede de formação (técnica, 
operacional, administrativa e estratégica) que se complementa em estágios e 
cursos no exterior, em universidades brasileiras e estrangeiras e, inclusive, em 
Escolas de Guerra Naval de países “amigos”. Indubitavelmente, a aplicação 
dos principais esforços que aprimoram a formação dos oficiais de Marinha 
faz parte do âmbito das responsabilidades da EGN, o “saber ser” e o “saber”.

Todo esse esforço assegura o cumprimento da finalidade mais 
proeminente e desafiadora da EGN que, em linguagem simples e direta, é 
formar adequadamente os futuros dirigentes dos Altos Escalões da Marinha. 
A EGN se posta como guardiã das “tradições” e dos conhecimentos mais 
avançados que alavancam a Marinha no curso de seu destino. os países mais 
desenvolvidos são avaliados pela qualidade de suas universidades; no caso 
das Marinhas, aplica-se essa visão às respectivas Escolas de Guerra Naval. 
os conhecimentos que contribuem para o desenvolvimento profissional 
da Marinha têm como principal fonte o conhecimento disponível, o que 
se ensina, como se discute e como se analisa. As Escolas abertas a novas 
ideias, inovadoras, atualizadas às novas doutrinas, ousadas e que aceitam 
os desafios postos pelo futuro é a Escola que vai despertar e incutir na alma 
de nossos oficiais a realização na profissão que escolheu. Esse é o legado 
que justifica e enaltece o júbilo das comemorações do centenário da nossa 
Escola. Por fim, caracterizar-se pela busca incessante do conhecimento. 

A estrutura do ensino da EGN envolve todos oficiais de Marinha de 
forma diferenciada e processa-se em três diferentes ocasiões (é possível e 
louvável que haja novas evoluções). Considero ser do conhecimento dos 
leitores a abrangência e as principais características das estruturas dos cursos 
em apreço: Curso de Estado-Maior para oficiais intermediários (C-EMoI), 
Curso de Estado-Maior para oficiais Superiores (C-EMoS), Curso de Política 
e Estratégica Marítimas (C-PEM).

As dimensões dessa estrutura extraordinária ocorreu em meu espírito 
nos primeiros momentos após sentar-me na cadeira do Diretor da Escola de 
Guerra Naval e receber a primeira visita da “solidão do Comando”. A partir 
dessa visão, com o apoio de meus oficiais e as indispensáveis orientações 
de meus superiores (CEMA) iniciei uma série de iniciativas, algumas delas 
listadas ao final desses escritos, com a intenção de aprimorar a formação 
dos oficiais sem se descuidar das “pessoas humanas”, “doutrinas” e 
“tradições”. Saliento que é difícil imaginar uma Marinha de Guerra sem a 
luz desses fundamentos. A guerra no mar é ímpar, seja pela mobilidade, 
versatilidade, flexibilidade e permanência, principalmente quando se 
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agrega as tradicionais tarefas básicas próprias do Poder Naval: controle 
de área marítima; negação do uso do mar; projeção de poder sobre terra; e 
contribuição para a dissuasão.

Permito-me um ligeiro devaneio ressaltando que a vida no mar é a 
mais respeitável “sala de aula” das tradições navais: seria possível imaginar 
um navio sem “alma”, sem os cerimoniais, sem o apito do Mestre ou sem 
o badalar dos sinos marcando as horas e as meias horas? Abandonar um 
“homem ao mar” por mais extenuantes que sejam o tempo da “busca” e 
a faina de recolhimento? A despeito de tudo, as manifestações dos sinais 
de respeito, de disciplina e da Ética Naval própria dos homens do mar 
caracterizam de forma sólida e perene nossas tradições navais.

A centralidade da responsabilidade da EGN na formação de oficiais 
para conduzir os destinos da Marinha, considerando sua história e seu 
futuro, é única e o aprendizado nos cursos da EGN é insubstituível, mas 
não suficiente. ou seja, não há como deixar de utilizar intercâmbios com 
escolas congêneres das Forças Armadas brasileiras e estrangeiras. Considero 
essa interação indispensável no mundo de hoje e do porvir. o conhecimento 
pleno das experiências históricas das estratégias e das guerras passadas 
são fontes inspiradoras de inovações e de ousadia para os homens do mar. 
Convém acentuar que faz parte da formação dos oficiais para o exercício 
da Alta Direção da Marinha não apenas o conhecimento aludido, mas 
indispensavelmente o discurso claro e preciso para as demais autoridades 
brasileiras, especialmente à classe política e ao povo de um modo geral. Tudo 
isso porque a Marinha com as demais Forças Armadas são as verdadeiras 
garantidoras da Soberania do País. Não fosse assim bastaria a Assembleia 
Geral da oNu sem necessidade do Conselho de Segurança Nacional. 

A EGN, assim como as outras Escolas Militares superiores, deve estar 
no nível dos conhecimentos mais avançados dos assuntos da Guerra e das 
Crises Político-Estratégicas Internacionais. Há necessidade da formação de 
Centros de Pesquisas Militares e, indispensavelmente, ligados aos principais 
Centros universitários e Industriais brasileiros. Se o País não acreditar que 
um sólido preparo para a guerra em época de paz evita a dramaticidade 
e a fatalidade da guerra, ela acontecerá. Se assim não for, de nada adianta 
falar em soberania nacional. Afinal: Lembrai-vos da guerra!

os estudos e pesquisas das estratégias navais e marítimas na EGN são 
indissociáveis. ousaria afirmar que se a EGN não conseguir formar oficiais 
capazes de formular estratégias para a configuração de um adequado 
Poder Naval para nosso País a Marinha estará numa situação inaceitável. 
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Essa realidade responde pela centralidade e importância dos estudos de 
“Estratégia” na Escola de Guerra Naval. Pensar prospectivamente a EGN é 
pensar o futuro da Marinha. É impossível dirigir a EGN durante dois anos 
sem, pelo menos, sonhar a Marinha que o Brasil necessita. 

Creio na possibilidade de antecipar o C-EMoI, inclusive aproveitando 
o período de Guarda-Marinha (embora o Guarda-Marinha não seja oficial 
Intermediário), modernizando-o com recursos tecnológicos existentes e, 
adicionalmente, disponibilizar cursos de MBA, de assuntos de interesse da 
Marinha, como parte do currículo do C-EMoI. Da mesma forma, antecipar 
o C-EMoS e o C-PEM tendo a devida atenção ao número de “dias de mar” 
e de Comandos e Direções que é parte indispensável para verdadeira 
formação do espírito marinheiro dos oficiais de Marinha: ter visão de 
Marinha não apenas voltada para a guerra, mas da conduta, das atitudes, 
dos posicionamentos políticos e estratégicos, nas posturas e na maneira de 
pensar a guerra. vejo como constante preocupação dos Diretores da EGN 
atualizar e aprimorar os currículos dos cursos. uma Marinha de Guerra 
não pode ser refém de inovações e surpreender-se com melhores práticas 
e táticas de outras Marinhas. A evolução que ocorre no mundo é constante 
e a do “mundo da guerra” é realidade desafiadora que exige permanente 
transformação e inovação. Trata-se de algo além de conhecimentos que se 
materializem em instrumentos atuais adequados à defesa da soberania, mas 
de inovações e pesquisas que surpreendem e gerem respeito dissuasório. 
A garantia da soberania brasileira, país detentor de uma das maiores 
economias do mundo, não surte efeito, ou não impressiona apenas com a 
diplomacia, mas com capacidade militar crível e com determinação política. 

A pluralidade das pessoas as separa de forma aleatória naquelas que 
“sabem ser”, que “sabem” e que “sabem fazer” da mesma forma como 
ocorre com “as pessoas humanas”, “as doutrinas” e “as tradições”. o 
importante é o equilíbrio entre essas características nos diversos escalões, 
a fim de que algumas prevalências não se sobreponham a outras em todas 
as circunstâncias, o que certamente seria comprometedor, especialmente 
na esfera militar. A História é rica de exemplos.

Durante minha Direção na EGN, após exaustivos estudos, chegamos à 
conclusão da possibilidade de realizar, paralelamente aos C-EMoS e C-PEM, 
cursos MBA com currículos customizados para as necessidades da Marinha. 
Ainda em 2002, no segundo semestre foi realizado, à noite, o primeiro MBA 
(político/estratégico) pela CoPPEAD para instrutores da EGN. A partir de 
2003 os cursos foram incorporados aos currículos do C-EMoS (2 cursos) e 
do C-PEM (1 curso). Nesse esforço o C-PEM ganhou sala nova e o C-EMoS 
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duas salas novas (a turma foi dividida). o perfil acadêmico dos principais 
cursos da EGN adquiriu nova feição.

A ideia inicial era ampliar o conhecimento de oficiais-alunos 
selecionados pela EGN para cursos de mestrado e doutorado em convênios 
com universidades, especialmente aqueles que manifestassem pendor 
para a Estratégia, História e estudos de Crises Político-Estratégicas. Como 
pode uma Escola de Guerra Naval sobreviver nas complexas circunstâncias 
do mundo atual sem deter autonomamente esses conhecimentos? Como 
entender a conjuntura político-estratégica do mundo atual e formular um 
cenário prospectivo sem metodologia e sem os conhecimentos necessários? 
As Estratégias Navais e Marítimas têm de ter na EGN o centro de excelência 
no Brasil. Há um preço a pagar – muito estudo – mas tenho certeza que 
nossos oficiais não se furtarão a aceitar esse desafio. o mundo de hoje, e 
tudo indica que o do futuro, pertencerá ao conhecimento, à capacidade 
de competitividade, à inovação e à ousadia. Esses fatores multiplicam-se 
quando assunto é guerra, por ser a mais dramática das competições.  

o reflexo desse esforço, além de enriquecer a História da Marinha, 
envaidece a todos nós e orgulha os jovens oficiais. Nada impede que os 
oficiais assim formados sejam bons Comandantes e respeitáveis Almirantes 
na direção dos altos escalões de nossa Força, muito pelo contrário. Ainda 
a esse respeito, os oficiais de Marinha devem se orgulhar da EGN, com o 
pleno entendimento das razões desse orgulho! De forma mais direta, a EGN 
deve esforçar-se para ser referência nas áreas de estudos de estratégia e de 
jogos de guerra no Brasil.

A inserção do MBA nos principais cursos da EGN foi um passo 
inicial! o passo seguinte é selecionar oficiais para cursos de doutorado em 
universidades brasileiras e estrangeiras para, posteriormente, compor o 
corpo de instrutores, pesquisadores e conferencistas da EGN. A criação de 
um centro de pesquisas de crises político-estratégicas na EGN faz jus ao 
status da posição do Brasil no cenário internacional.

outra providência estrutural de porte, durante minha gestão, foi 
transformar o 2º andar do prédio da biblioteca, destinado ao estacionamento 
de carros, em um moderno Centro de Jogos de Guerra. Essa obra foi 
terminada pouco tempo depois que deixei a Direção da Escola.

uma série de realizações adicionais, de menor porte, acompanham as 
acima citadas, entre elas:

- revisão e atualização dos currículos e publicações dos cursos com 
destaque para a inserção no currículo do C-PEM de um curso de 

Afonso Barbosa



71

Relacionamento com a Mídia. No bojo desse esforço foi concedida aos 
oficiais alunos do C-PEM a oportunidade de elaborar uma Doutrina 
de Liderança para a Marinha aprovada pelo Estado-Maior da Armada; 
- construção da Praça D’Armas da EGN: essa obra saldou uma lacuna 
estrutural na EGN. Como pode uma grande organização de Marinha 
sem Praça D’Armas (!); 

- revigoramento do Centro de Estudos Político-Estratégicos. A ideia 
sempre foi aproveitar os conhecimentos dos oficiais da reserva 
(e professores contratados) com gosto pelos estudos e pesquisas 
estratégicas atuais e prospectivas para apoio aos estudos da EGN e 
assessoramentos às Autoridades Navais com divulgação dos resultados; 
esse esforço foi realizado com a indispensável contribuição do Almirante 
Diégues.
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marcus Vinicius Oliveira dos Santos*

Desde que recebi um telefonema do atual Diretor da nossa Escola de 
Guerra Naval, o Contra-Almirante ALMIR GARNIER SANTOS, convidando-
me para escrever um artigo para a edição especial comemorativa dos 100 
anos da EGN senti-me tomado por duas sensações bastante especiais: em 
primeiro lugar, o orgulho natural por uma participação inédita em uma 
data tão marcante e de um imenso simbolismo para todos nós da Marinha; 
em segundo lugar, a dúvida com que passei a tratar o tema, procurando 
identificar qual seria a melhor abordagem para tentar passar aos leitores da 
“Revista da Escola de Guerra Naval” as minhas experiências com a EGN.

Seria melhor falar da minha vivência dos bancos escolares ao dedicar-me 
durante um ano ao então Curso de Comando e Estado-Maior ou seria mais 
adequado abordar o magnífico período em que tive a honra e o privilégio 
de ser o Diretor da nossa Escola?

Seria melhor discorrer sobre o crescimento pessoal e profissional 
que vivenciei naquele ano de estudos, trabalhos individuais e em grupo, 
palestras e debates que, sem dúvidas, me prepararam para as funções 
de Estado-Maior e os cargos de Comando e Direção que estavam por vir 
ou poderia ser mais apropriado tecer comentários sobre os trabalhos, as 
experiências e as conquistas vivenciadas, como Diretor, ao lado do Corpo 
Docente e Discente, em um momento muito especial de nossa Escola?

uma dúvida atroz que, depois de confrontadas as vantagens e 
desvantagens de cada uma das opções levaram-me a decidir pela segunda 
alternativa: A Escola que conheci, no meu período de Diretor, entre 08 de 
abril de 2003 e 10 de março de 2004.

E, basicamente, essa decisão ficou muito atrelada ao momento muito 
singular que a EGN vivia naquela ocasião. uma época de transformações 
e mudanças radicais, na própria Escola, das quais eu iria participar 
intensamente, tornando impossível esquecer aquela experiência até os dias 
de hoje.

ocorre que, no ano anterior, e devido à competência e a visão estratégica 

 * Almirante-de-Esquadra, Ministro do Superior Tribunal Militar, Diretor da Escola de 
Guerra Naval no período de 2003 a 2004.
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do meu antecessor, o meu amigo e colega de turma Vice-Almirante AFONSO 
BARBoSA, a Alta Administração Naval havia decidido pela alteração e 
modernização dos currículos da EGN introduzindo nos seus dois principais 
cursos: o Curso de Política e Estratégia Marítimas (C-PEM) e no Curso 
de Estado-Maior para oficiais Superiores (C-EMoS), o MBA da uFRJ 
(CoPPEAD - Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 
da universidade Federal do Rio de Janeiro). Para o C-PEM, um curso de 
especialização voltado para a Gestão Internacional e para o C-EMoS um 
curso de especialização em Gestão Empresarial.

Era, sem dúvida, uma experiência avançada e inovadora, que deveria 
ser implementada, acompanhada e avaliada naquele ano de 2003, em que fui 
Diretor. uma experiência que deveria ser comparada com os resultados que a 
Escola já vinha obtendo há anos, para que então, a Marinha pudesse decidir 
pela continuidade ou não das mudanças. Até mesmo, porque a implementação 
do MBA na EGN, não era ainda uma unanimidade na Marinha.

Tarefa especialíssima e muito gratificante, a que todos nós, Quadro 
Administrativo, oficiais, Instrutores e Professores nos dedicamos de corpo 
e alma. E essa dedicação nos forçou à obrigatoriedade do acompanhamento 
de todas as aulas, de todas as matérias do MBA, para que fosse avaliado o 
conteúdo dos assuntos ministrados, a capacidade didática dos professores e 
conferencistas fornecidos pela uFRJ e, principalmente, a adequabilidade dos 
temas abordados face às necessidades específicas dos oficiais de Marinha 
de cada um dos dois cursos envolvidos.

Dedicação essa que incluía também detalhadas pesquisas de opinião 
junto ao corpo discente e que, não raro, nos levavam a diversas alterações 
curriculares e até mesmo a substituição de professores, todas elas sempre 
prontamente atendidas pela Direção da CoPPEAD que se mostrou, em 
todos os momentos, muito mais uma parceira da Escola do que apenas um 
mero cliente.

De se destacar também, neste rico período, o acompanhamento de 
nosso Chefe Imediato, o Chefe do Estado-Maior da Armada, o Almirante-
de-Esquadra JoSÉ ALFREDo LouRENço DoS SANToS, que através de 
idas periódicas à EGN para ouvir a nossa opinião sobre o andamento da 
implantação do MBA, mantinha a Alta Administração Naval informada 
da avaliação positiva que todos nós íamos adquirindo ao longo dos meses.

E foi através desse “modus faciendi” que a nossa opinião favorável às 
mudanças introduzidas foi se consolidando e se fortificando com as constantes 
informações que eram recebidas dos nossos instrutores e professores.
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Sem dúvida, as nossas reuniões internas e os debates realizados levavam 
a todos nós na mesma direção: a da continuidade do MBA para os dois 
cursos.

E foi com essa convicção que elaboramos o relatório final com a avaliação 
clara de que a experiência havia sido muito bem sucedida e que a sugestão 
do Diretor era no sentido de aperfeiçoarmos o que já havia sido conquistado. 
E para nossa satisfação, tudo se transformou na realidade dos dias de hoje.

Mas aquele ano extraordinário ainda teria um fechamento de ouro! E 
isso ocorreu alguns dias antes da formatura do final do ano quando tivemos 
a oportunidade e a alegria de inaugurarmos o atual Centro de Jogos da 
Escola de Guerra Naval, um importante e moderno acessório de ensino 
para os alunos da EGN, mas também, uma ferramenta indispensável para 
o adestramento dos oficiais das nossas Forças operativas. um Centro 
de quase dois mil metros quadrados de área, com os mais modernos 
equipamentos disponíveis no setor, e que passaria a substituir o antigo 
Centro de Jogos de 1985.

Nesta altura da narrativa e, em conclusão, espero que os leitores devam 
estar concordando com a minha avaliação e escolha do tema que decidi 
enfrentar sob o título “A ESCoLA QuE CoNHECI...”, o profícuo ano de 
2003 em que a Marinha implementou o MBA na nossa, cada vez mais jovem, 
mais moderna e mais atualizada Escola de Guerra Naval. um ano em que 
o destino e a sorte me colocaram a frente daquela Escola, com o cargo de 
Diretor, o que sempre me proporcionou honra e enorme orgulho. 
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Gilberto max Roffé Hirschfeld*

A Escola de Guerra Naval, ao completar 100 anos, motivada pelo seu 
atual Diretor, o Contra-Almirante ALMIR GARNIER SANToS, possibilita 
que seus ex-Diretores compartilhem esse singular momento, descrevendo 
os anos vividos por cada um deles, seja na condição de aluno, instrutor e, 
notadamente, Diretor.

No meu caso, especificamente, pude experimentar essas três condições, 
sempre de forma grata e consciente da oportunidade que é fazer parte desse 
seleto ambiente acadêmico, cujas memórias procurarei registrar a seguir.

Ao me apresentar, em março de 1985, a fim de realizar, o então, Curso de 
Comando e Estado-Maior (C-CEM), sabia que o desafio de voltar aos bancos 
escolares não seria fácil, pois tinha a intenção de aproveitar ao máximo o 
conhecimento que estava por construir.

O retorno à escola permitiu a reunião da turma, em quase sua totalidade, 
após 15 anos da saída da Escola Naval. Foi uma época prazerosa de ser 
vivida. o C-CEM, hoje chamado de C-EMoS, nos permite não somente 
rever antigos companheiros, como também fazer novas amizades. o período 
do curso foi intenso e gratificante. o crescimento pessoal e profissional 
que obtive, seja em trabalhos individuais ou em grupo, em palestras, 
apresentações e painéis, foi indiscutível. Ao seu término, fiquei com o 
sentimento e a certeza que mudei para melhor. Tive a convicção que com 
o conhecimento adquirido poderia contribuir para a Marinha. A Escola 
que Conheci... também brinda aos que se comprometem. Naquele ano, fui 
designado para fazer o Curso de Comando e Estado-Maior na Argentina.

No ano seguinte, na EGN, com o amadurecimento profissional 
acrescido após a realização do curso na Escola de Comando e Estado-Maior 
da Argentina, tive a oportunidade de pôr em prática os conhecimentos 
adquiridos nas duas Escolas. Fui designado instrutor da Área de Estudos 
– III, como encarregado dos setores de informações estratégicas e relações 
internacionais. Foram dois anos de dedicação e ensinamentos aos cursandos 
que contribuíram para minha formação. 

* Almirante-de-Esquadra, Coordenador-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino 
com Propulsão Nuclear, Diretor da Escola de Guerra Naval no período de 2004 a 2005.
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É extremamente interessante constituir “bancas examinadoras”, 
discutir sobre o poder marítimo, a segurança no mar, as operações, a 
logística, disseminar conceitos dos estudiosos da Estratégia Naval, orientar 
a leitura dos oficiais-alunos... há um sem número de atribuições que a 
Escola proporciona em ganho intelectual, tanto para os alunos como para 
os instrutores. Passados 10 anos, voltei à querida Escola como aluno do 
Curso de Política e Estratégia Marítimas, ferramenta mandatória ao oficial 
da Marinha no preparo do chefe naval. o C-PEM, na qualidade de curso 
de alto nível, está sempre em constante evolução, de modo a acompanhar a 
realidade do País e do mundo. É dado ao oficial conhecimento e segurança 
necessários ao desempenho de funções na alta administração naval, seja 
no cenário nacional ou internacional. viver esta oportunidade é adquirir 
um passaporte para atuar além dos horizontes navais. Assim me senti ao 
término do curso.

Nessa oportunidade quis o destino que o Vice-Almirante JORGE 
ALBERTo PEREIRA DA SILvA, então Diretor, me premiasse com o 
convite para ser o Encarregado do C-CEM, ocasião em que pude participar 
da preparação dos currículos dos Cursos de Estado-Maior para oficiais 
Superiores (C-EMoS) e Superior (C-SuP), e da alteração do concurso para 
exame. Quantas boas lembranças!

A inesquecível e agradável terceira passagem pela EGN, no corpo 
docente, foi em 2004, como Diretor, sonho acalentado desde 1985, ao término 
do C-CEM. Nesta passagem tenho a lembrança de pouco mais de um ano 
de engrandecimento e satisfação profissional em minha carreira.

Foi um período curto, porém profícuo, quando foi possível implementar 
o Ensino a Distância para o Curso Superior (C-SuP) e para o Curso de Estado-
Maior para oficiais Intermediários (C-EMoI), Fase I. Foram propostas vagas 
de interesse da MB para Mestrado e Doutorado, destinadas a oficiais 
da Ativa, visando a ampliar e multiplicar os conhecimentos adquiridos. 
Assistimos, com orgulho e entusiasmo, os capitães-tenentes com três anos 
no posto, discutirem com profundidade o processo de planejamento militar e 
realizarem exercícios empregando os conhecimentos adquiridos, resultando 
na melhoria do nível de assessoramento operativo que esses oficiais prestam 
aos seus Comandantes.

Presenciei a consolidação dos estudos de temas voltados para os 
interesses da Marinha, no curso de Pós-graduação em Gestão Internacional 
e Empresarial da CoPPEAD-uFRJ, incluídos nos currículos do C-PEM e 
C-EMoS, em um esforço iniciado pelos meus antecessores.

Gilberto Max Roffé Hirschfeld*
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Participei de reuniões como representante da Marinha na Comissão 
Permanente de Interação de Estudos Militares (CPIEM), do Ministério 
da Defesa, atuando na propositura de diretrizes para interação ou 
harmonização dos diversos cursos promovidos pelas Escolas das Forças, 
equivalência de cursos de mesma natureza, intercâmbio e cooperação com 
organismos públicos e privados.

Ao incentivar a mudança do planejamento do jogo de guerra “AZuvER” 
que envolve as três Escolas, para que fosse realizado integralmente pelos 
oficiais-alunos e não mais pelos instrutores, pude atestar, mais uma vez, 
que o conhecimento e o crescimento que se obtém nesta Escola não possui 
limites ou fronteiras. 

Tive a oportunidade de participar e arbitrar o primeiro jogo de guerra 
conjunto com efetivos a bordo, das três Forças, no então recém-inaugurado 
Centro de Jogos. Centro este de reconhecida excelência.

Ao finalizar esta breve narrativa, A Escola que conheci.... é a Escola 
que ainda hoje reconheço. Formada por homens e mulheres, militares ou 
civis, pessoal administrativo, alunos, instrutores, professores, mestres e 
doutores, orgulhosos de terem pertencido ou ainda pertencer a esta secular 
Instituição sempre compromissados e preocupados em desempenhar o 
importante papel de divulgar a doutrina da MB, sob a égide do Estado-
Maior da Armada.

Quanta saudade!
Parabéns e vida longa, querida Escola!

Gilberto Max Roffé Hirschfeld*
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Antonio Ruy de Almeida Silva*

A “SoRBoNNE”

Eu acabara de retornar do Peru, onde havia concluído o Curso de 
Estado-Maior, e estava no 1º Distrito Naval resolvendo algumas questões 
administrativas antes de me apresentar para servir na Escola de Guerra 
Naval (EGN), quando encontrei um colega de turma. Conversamos 
amenidades e, ao final, ao nos despedirmos, ele me disse: “Boa-sorte na 
Sorbonne!”.

1990 estava apenas começando. o mundo ainda assimilava a queda 
do muro de Berlim e o fim do conflito ideológico que por décadas havia 
permeado as relações internacionais. Alguns apregoavam o “fim da 
História” e outros defendiam a ideia de uma “nova ordem mundial”, 
fundamentada na paz e na prosperidade entre os povos. o Brasil vivia certo 
clima de euforia com a eleição de um novo presidente e a promessa de que 
caminharíamos a passos largos para o “primeiro mundo”. Esse contexto 
contrastava com a experiência recente que eu havia vivido no Peru. Lá, o 
conflito ideológico não havia acabado, as Forças Armadas ainda lutavam 
contra grupos armados de inspiração marxista ou maoista, e a Escola 
Superior de Guerra Naval tinha parte do seu currículo dedicado a matérias 
relacionadas ao tema, que era tratado de uma forma abrangente, incluindo 
diversas disciplinas das ciências sociais.    

Chegando à EGN, fui designado para a Área I - Planejamento Militar 
e Jogos de Guerra para ser Instrutor de Processo de Planejamento Militar 
(PPM). Nossa Área tinha uma participação intensa no Curso de Comando 
e Estado Maior (C-CEM), cujo propósito era preparar os oficiais para o 
exercício das funções de Comando e de Estado-Maior. Esse curso tinha um 
caráter mais doutrinário e cerca de 65% da sua carga horária era destinada 
ao estudo das disciplinas relacionadas com as ações e operações militares, 
a cargo da Área Iv, e com o planejamento e os jogos de guerra. No Curso 
de Política e Estratégia Marítimas (C-PEM), ministrado para os Capitães-
de-Mar-e-Guerra (CMG), tínhamos apenas uma participação simbólica. Seu 
propósito era “aperfeiçoar os oficiais para o exercício nos altos escalões”. 

*Contra-Almirante, Diretor da Escola de Guerra Naval no período de 2005 a 2007.

A EScOLA QUE cONHEcI...
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Nele, os alunos eram estimulados a desenvolver uma visão crítica da 
doutrina e das normas e a formular novas ideias.

A Escola ainda ministrava o Curso Básico, para os Capitães-Tenentes 
(CT), utilizando o método de ensino à distância. Assim, a EGN era 
responsável por cursos em quase todas as etapas da carreira dos oficiais: 
de CT até CMG. Apesar dos diferentes propósitos, no fundo, o que se 
buscava era proporcionar um cabedal de conhecimentos que harmonizasse 
a racionalidade com a intuição e a criatividade, a fim de que os oficiais 
desenvolvessem a capacidade de assessorar ou tomar decisões em um 
ambiente de informações imperfeitas, em um espectro que tinha em um dos 
seus extremos o nível tático e, no outro, o político-estratégico.  

Nesse mister, a Escola primava pela organização. o ano letivo era 
estruturado detalhadamente e, praticamente, os eventos ocorriam como 
planejado. o ambiente era o melhor possível e, além das aulas, a atmosfera 
acadêmica ensejava debates dos mais variados temas. No âmbito do ensino 
se discutia entre os instrutores, por exemplo, o conteúdo dos currículos dos 
cursos. Alguns que haviam retornado de cursos no exterior nos quais as 
universidades tinham participação, basicamente, nas disciplinas da área de 
administração, defendiam essa iniciativa. Também se debatia a questão dos 
currículos darem maior ou menor ênfase às matérias das ciências sociais 
não diretamente relacionadas com o emprego de forças. Dois outros temas 
eram recorrentes: a valorização da função de instrutor, que muitos achavam 
não ter a dimensão que seria necessária, e a rotatividade dos instrutores.

Debates à parte, normalmente, nós disputávamos mais espaço nos 
currículos para as nossas matérias, quando da proposta para o currículo 
do ano seguinte. Após a aprovação dos tempos de aula de cada disciplina, 
o curioso era a montagem da grade curricular, já que essa atividade não 
era computadorizada. Existia na sala do Encarregado do Curso um imenso 
painel, se não me engano, magnético. os instrutores eram chamados um 
a um e colocavam nos dias programados para sua disciplina os pequenos 
retângulos representando cada unidade de ensino. A conclusão total dessa 
montagem podia demorar alguns dias.

Nessa época, o Centro de Análise de Sistemas Navais (CASNAv) era 
localizado em um dos edifícios situados na área da EGN e não havia muito 
espaço físico disponível. Não havia, também, uma Praça de Armas exclusiva 
para os oficiais que serviam permanentemente na Escola. Adotamos, 
então, o procedimento de nos reunirmos mensalmente no Círculo Militar 
da Praia vermelha e apelidamos essa confraternização de “Confraria da 
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Sorbonne”. Lá, comemorávamos os aniversariantes do mês, os embarques 
e os desembarques. Aqueles que partiam ganhavam uma modesta, porém 
significativa caneta. A Confraria tinha algumas poucas regras e uma das 
que me recordo era a proibição de discursos de despedida. Nós queríamos 
que aqueles momentos representassem um até logo e a expectativa de um 
breve retorno.

Em meados de 1993 saí para comandar, mas retornei um ano depois para 
um segundo período de cerca de cinco anos, incluindo o tempo que cursei 
o C-PEM. Inicialmente, fui designado para a Área de Política e Estratégia 
para ser instrutor de Relações Internacionais e Direito Internacional Público. 
Diferente da minha experiência anterior, as duas disciplinas eram conduzidas 
principalmente através de palestras proferidas por conferencistas externos, 
normalmente professores de universidades civis.

Nesse período, as forças de paz eram um dos temas da agenda 
internacional de segurança, ao mesmo tempo em que se constituía o debate 
sobre a articulação entre direitos humanos e intervenção militar. No Brasil, 
se discutia a criação do Ministério da Defesa. Na Marinha, ocorriam várias 
modificações de caráter administrativo, inclusive com as mudanças na Lei 
que dispunha sobre o ensino, que impactaram nos cursos da EGN, exigindo 
uma reestruturação tanto para a acomodação do Curso de Estado-Maior para 
oficiais Intermediários (C-EMoI) quanto para a mudança que acabou com o 
C-CEM e criou o Curso de Estado-Maior para oficiais Superiores (C-EMoS), 
voltado para funções de Estado-Maior e assessoria de alto-nível, e o Curso 
Superior (C-SuP), focado na área de administração. o novo propósito do 
C-EMoS não fazia mais referência à preparação dos oficiais para o exercício 
do “Comando, Chefia e Direção...”, apesar do currículo não ter sofrido 
alterações radicais. A Escola rapidamente se adaptou à essas mudanças. Em 
1997, fui designado para ser o Encarregado do C-SuP e do C-EMoS. No ano 
seguinte, continuei na Escola, porém, como aluno do C-PEM.

Finalmente, retornei à Escola em 2005, agora como Diretor. o mundo 
estava mudando novamente. o terrorismo havia substituído o conflito 
ideológico. No Brasil, o Ministério da Defesa ia se institucionalizando 
paulatinamente. A Marinha ia difundindo o conceito de “Amazônia 
Azul”, para contribuir na sua tarefa de convencer a sociedade brasileira 
da importância dos nossos interesses marítimos.  A EGN continuava a 
desempenhar sua missão de forma impecável. 

 A Escola havia sofrido algumas modificações físicas, principalmente, 
com a construção do edifício que continha o novo centro de jogos e a 
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biblioteca. Nos currículos, algumas das principais alterações foram a 
introdução do MBA no C-EMoS e no C-PEM, o processo de transição 
para nivelar conhecimentos relacionados com as operações navais e o 
planejamento militar dos oficiais que não haviam cursado o C-EMoI após 
sua reestruturação, além do aprofundamento do ensino à distância, com a 
obrigatoriedade da tutoria pela intranet.

A rotatividade em alguns postos continuava se dando, afetando, 
principalmente, a chefia do Departamento de Ensino (DE). Assim, seguindo 
o procedimento que a Escola Naval já havia adotado, decidimos colocar um 
oficial-general da reserva nessa função. Para dar maior relevo aos cursos e 
premiar os melhores alunos, criamos a Medalha Prêmio Escola de Guerra 
Naval. Da mesma forma, como não havia na estrutura organizacional um 
setor ligado diretamente ao Diretor para assessorá-lo na avaliação do ensino, 
foi feita a proposta para a sua inclusão. 

Ao mesmo tempo, acompanhando o que já faziam as melhores 
universidades, iniciamos um programa de palestras com acadêmicos 
reconhecidos internacionalmente. Assim, começando com Geoffrey Till, 
a EGN promoveu palestras e debates, dentre outros, com Martin van 
Creveld, Edward Luttwak, Hervé Coutau-Bégarie, Fred Halliday e Andrew 
Hurrell. Pelo nível dos palestrantes, esses eventos não só contribuíram para 
a qualidade dos cursos como incrementaram a nossa interação com o meio 
acadêmico, inclusive com um expressivo aumento do número de alunos e 
professores de universidades civis no nosso auditório. 

Ainda em 2006, decidimos que a EGN deveria voltar a ter a sua revista. 
Duas tentativas não haviam tido continuidade no passado. Na primeira delas, 
houve apenas seis edições no período compreendido entre 1968 e 1975. Na 
segunda, com outro nome, apenas uma edição, muito restrita, publicada em 
1996. Houve algum debate em relação à necessidade da sua criação, pois a 
Revista Marítima já tinha uma seção reservada para a publicação dos nossos 
trabalhos. o problema era que uma instituição acadêmica de excelência, 
normalmente, possuía sua própria revista, e esse era uma dos itens que a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
considerava para graduar as instituições civis. Além do mais, uma publicação 
própria constituiria um veículo para temas mais específicos do interesse da 
Defesa e da Marinha. Assim, decidimos por sua criação, mantendo o nome 
da publicação original e seu ano de criação como 1968, desta vez, no entanto, 
com edição semestral em português e inglês. Em junho de 2006 publicamos 
o primeiro número da Revista da Escola de Guerra Naval com o número 7, 
como se ele fora a continuação do último exemplar publicado em 1975. 
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Em 2005, a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), 
nossa vizinha, completou cem anos, e uma das comemorações da data foi 
a realização do v Encontro Nacional de Estudos Estratégicos, que obteve 
grande sucesso e transformou a ECEME, durante a sua duração, em um 
polo nacional de debates na área da Defesa. Decidimos, com o incentivo 
da então Secretaria de Estudos e Cooperação do Ministério da Defesa, 
que o vI Encontro seria realizado pela EGN. A organização de um evento 
de tal envergadura requereu um planejamento meticuloso, coordenado 
brilhantemente pelo Centro de Estudo Político-Estratégicos (CEPE), que, 
para enfrentar e vencer o desafio, ganhou um reforço nos seus recursos 
humanos. o apoio prestado por diversas organizações civis e militares, 
especialmente pelo Ministério da Defesa, EMA, Diretoria do Patrimônio 
Histórico da Marinha, Empresa Gerencial de Projetos Navais, Diretoria de 
Portos e Costas e pela Transpetro, foi fator relevante em sua preparação e 
execução.

o Encontro foi organizado em vinte e cinco mesas e conferências, 
permitindo ampla representatividade, com a presença de ministros, 
conferencistas do setor governamental, representantes do meio acadêmico 
e de instituições civis nacionais e estrangeiras. No período do Encontro, 08 
a 10 de novembro, os auditórios e salas de conferências foram permeados 
pelas apresentações e a riqueza dos debates, quando mais de 1000 pessoas 
circularam pelos espaços da Escola, destacando-se expressiva presença de 
professores civis e universitários. os textos apresentados pelos diversos 
conferencistas foram compilados na publicação “Anais do vI Encontro 
Nacional de Estudos Estratégicos” (ENEE), publicado no primeiro semestre 
de 2007.  Durante o evento, foi criada a Secretaria-Permanente dos Encontros, 
sediada no próprio CEPE. A ideia era que, desta forma, a EGN poderia ter um 
papel mais relevante na continuidade desses Encontros, que haviam sofrido 
descontinuidade no passado. Além do mais, achamos que a manutenção 
digital do registro documental dos ENEE na página do Centro na Internet 
aumentaria o número de consultas a este site, que passaria a se constituir, 
também, em uma fonte para os pesquisadores interessados nos eventos. 

Em relação aos currículos, criamos um grupo de trabalho para compará-
los aos de cursos semelhantes de países considerados potências navais, como 
os EuA e a Inglaterra. o estudo concluiu que não havia grandes diferenças 
de conteúdo. No entanto, a experiência que a Escola acumulara durante 
anos, enviando oficiais para cursos no exterior, nos permitiu observar 
algumas discrepâncias, principalmente, em relação ao corpo docente. o 
Naval War College, por exemplo, mesclava militares da ativa e da reserva e 
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professores civis com doutorado em diversas áreas, formados em renomadas 
universidades norte-americanas. Seu corpo docente, reproduzindo a lógica 
da Academia, não só ensinava, mas orientava trabalhos e fazia pesquisas, 
produzindo livros e publicando artigos com temas de interesse para a Defesa 
e, em particular, para a marinha norte-americana. A pesquisa era importante 
porque contribuía para melhorar a qualidade do ensino e oxigenar as teorias 
e as doutrinas com novas visões. 

Além do mais, nos países democráticos mais desenvolvidos, muitas 
universidades se interessavam por temas de Defesa e tinham professores 
especializados nessa área. Eles não apenas publicavam e se pronunciavam 
sobre os mesmos, inclusive na mídia, como muitas vezes eram convidados 
a participar em funções do governo. No Brasil, a situação era um pouco 
diferente, pois, historicamente, poucos acadêmicos enveredavam por 
essa área. Entretanto, a criação do Ministério da Defesa, em 1999, estava 
começando a modificar esse panorama. 

Havia um interesse crescente das universidades nesses temas, e 
avaliamos que estava em curso um processo pelo qual esses especialistas 
civis passariam a ter uma maior influência na definição das políticas 
relacionadas com as Forças Armadas, podendo, inclusive, participar de 
cargos na estrutura do MD, como já começava a ser o caso, ou de outros 
órgãos do governo. Desta forma, consideramos que se fazia necessário que a 
EGN tivesse no seu corpo docente recursos humanos com a mesma titulação 
acadêmica desses especialistas, capazes de debater temas de segurança e 
defesa nos fóruns acadêmicos e em outros onde se fizessem necessários. 
Assim, o nosso entendimento era que a contratação e a formação em boas 
universidades nacionais e internacionais de certo número de doutores e 
mestres, além da contribuição para o ensino e a pesquisa, contribuiria, 
também, para fortalecer o papel da EGN, e consequentemente da Marinha, 
principalmente, no meio acadêmico formador de opinião.

Esse contexto nos levou a concluir que era necessário estabelecer um 
planejamento com os seguintes objetivos principais: aprofundar o ensino e 
a pesquisa, aprimorar o corpo docente para incluir mais doutores e mestres 
civis e militares no corpo permanente da EGN, e torná-la reconhecida no 
meio civil, principalmente no governo e entre as universidades, como 
um centro de excelência no campo da Defesa Nacional. Então, em 2006, 
elaboramos, com a ajuda do CASNAv, e aprovamos o Plano Estratégico, 
que foi encaminhado ao Estado-Maior da Armada, com a visão de futuro da 
EGN: “Ser reconhecida como um Centro de Excelência em ensino e pesquisa 
no campo da Defesa Nacional, até o ano de 2014”, ano do seu centenário. 
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Além dos objetivos estratégicos e das ações para atingi-los, inserimos na 
descrição da visão que, caso fosse do interesse da nossa Força, no futuro 
poder-se-ia criar na Escola um curso de mestrado ou doutorado em temas 
de Defesa Nacional, com a participação, inclusive, de alunos extra-Marinha. 
Quando alcançássemos este estágio, teríamos sido reconhecidos pela CAPES 
e pela comunidade acadêmica como um centro de excelência. 

A formação de doutores e mestres era a mais difícil das tarefas desse 
Plano. Para incrementar o número de professores civis, conseguimos a 
autorização para realizar o concurso para sete das dez vagas que tínhamos 
e que ficaram disponíveis após a aposentadoria dos oficiais que atuavam 
como controladores dos jogos de guerra. Para formação dos militares, 
aproveitamos, também, a possibilidade aberta pelo MD com o Programa Pró-
Defesa, que unia, basicamente, universidades e escolas militares em projetos 
de pesquisa acadêmica relacionados com essa área e previa a formação de 
recursos humanos no nível de pós-graduação. Assim, diversos oficiais da 
ativa e da reserva foram cursar mestrado e doutorado nas universidades 
parceiras. 

um episódio curioso que ainda me recordo foi a viagem de estudos do 
C-PEM de 2006. Nos anos anteriores, normalmente, eram visitados países 
da América do Sul. Nesse ano, o Chefe do Estado-Maior da Armada sugeriu 
que, no planejamento dessa viagem, fossem considerados, também, países 
de outros continentes. Imediatamente, começamos a planejar uma viagem 
à Europa, com visitas a instalações e instituições militares da Grã-Bretanha, 
França e Portugal. A viagem foi aprovada, mas, por problema de recursos, 
tivemos que viajar em um avião Hércules C-130, da Força Aérea Brasileira 
(FAB), adaptado com poltronas. Dentro da cabine o barulho era intenso e 
constante e tivemos que usar aparelhos auriculares durante toda a viagem. 
Em Natal, a aeronave sofreu uma pane. Descemos e aguardamos por 
algumas horas a vinda de outra para cruzarmos o Atlântico. Depois de quase 
30 horas do início da viagem, finalmente, chegamos à Inglaterra. Apesar das 
dificuldades, que os nossos companheiros da FAB souberam administrar 
com competência, a viagem foi um sucesso, e além dos conhecimentos 
adquiridos, ela se constituiu em mais uma ocasião para forjar o espírito de 
equipe dos instrutores e oficiais-alunos.

vivi a Escola em três etapas da minha vida profissional, em um mundo 
em constante mudança, como aluno, como instrutor e como Diretor. Nessas 
quase duas décadas, a EGN, assim como o fez desde a sua criação, continuou 
a cumprir a sua nobre missão de contribuir para preparar e aperfeiçoar os 
oficiais, inclusive para os mais altos cargos da nossa Marinha. Como uma 
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instituição é formada, principalmente, pelas pessoas que a ela se dedicam, 
a continuidade desse propósito está simbolizado na memória existente em 
seu Salão Nobre. As dezenas de retratos dos Diretores que a conduziram 
durante os seus primeiros cem anos de existência representam, também, 
os milhares de funcionários civis e militares, da ativa e da reserva, que se 
dedicaram para que a Escola se tornasse um centro de excelência. A eles se 
juntam os milhares de oficiais-alunos que com eles interagiram, trocando 
experiências e conhecimentos, sedimentando amizades antigas e forjando 
novos amigos, enchendo de vida esse recanto situado em um dos lugares 
mais bonitos do Rio de Janeiro.  

Ao olhar para trás, recordo os votos de boa-sorte que meu amigo me 
desejou quando soube que eu iria servir na EGN. Hoje, posso dizer que, 
mais do que boa-sorte, a “Sorbonne” me proporcionou grandes alegrias, 
muitos dos melhores momentos da minha vida profissional e amigos e 
lembranças inesquecíveis.

Antonio Ruy de Almeida Silva A EScOLA QUE cONHEcI...
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Rodrigo Otávio fernandes de Hônkis*

Em duas felizes oportunidades servi na nossa EGN. Primeiro, em 
1989, cursando o então Curso de Comando e Estado-Maior, o C-CEM, 
como Capitão-de-Corveta. Depois, em 2007, já como Contra-Almirante, 
exercendo o cargo de Diretor. Foram períodos de intensa atividade e, apesar 
de distantes cerca de duas décadas um do outro e de terem sido vivenciados 
por óticas bastante diferentes, têm em comum o meu reconhecimento 
de uma instituição que se renova sempre, que busca incessantemente o 
aperfeiçoamento de sua estrutura administrativa e acadêmica, no sentido 
de proporcionar ao corpo discente, razão de ser da EGN, um ambiente 
adequado e encorajador para a discussão dos desafiadores temas dos dias 
atuais que afetem direta ou indiretamente os interesses do País e da Marinha 
do Brasil, por extensão.

Percebi, claramente, como Diretor, a importância do planejamento das 
atividades para o ano seguinte, pois qualquer alteração não programada 
de vulto ao longo de um ano pode trazer consequências indesejáveis ao 
andamento dos cursos ministrados, sejam presenciais ou não. Certamente, 
algumas correções e ajustes sempre serão necessários, mas devem ser 
adotados com cuidado e atenção, exigindo um acurado e constante 
acompanhamento das ações em andamento, o que vem sendo feito com 
competência e seriedade. 

Neste sentido, a fiel observância do planejamento estratégico que norteia 
as atividades da EGN, simboliza uma das principais ferramentas disponíveis 
para o atingimento, sem grandes percalços, de todos os propósitos da nossa 
Escola.

Nada, porém, pode prescindir de uma boa dose de criatividade e de 
capacidade de inovar, o que também são características marcantes dos 
militares e civis que, irmanadamente, integram a tripulação da EGN. 
A interação aluno/escola deve continuar a ser incrementada. os frutos 
imediatos são o bom ambiente e o desempenho acadêmico como um todo, 
o que encerra um constante ciclo virtuoso. 

 *vice-Almirante, Diretor da Escola de Guerra Naval no período de 2007 a 2008.

A EScOLA QUE cONHEcI...



90

 A Escola que conheci e a dos dias atuais, ao longo de diversas 
gerações de militares e de civis que por ela passaram, quer no corpo docente, 
discente ou em atividades ditas de apoio, mantem com admirável tenacidade 
e competência o perfil de instituição que busca a excelência nas ações que 
pratica. 

 Lembro-me bem que, ao ser designado encarregado do grupo de 
trabalho (GT) que elaboraria o Plano de Articulação e Equipamento da 
Marinha do Brasil – PAEMB, quando exercia o cargo de vice-Chefe do 
Estado-Maior-da-Armada, em 2008, com a participação de mais de cem 
oficiais, a escolha pelas instalações da EGN para a condução das inúmeras 
reuniões que se estenderam por quase quatro meses foi mais do que acertada. 
Encontramos o ambiente propício para o desenvolvimento dos numerosos 
e intensos trabalhos que envolveram o GT. o apoio prestado pela EGN foi 
fundamental para o sucesso deste grande desafio – pensar a nossa Marinha 
para as próximas décadas, mensurando metas e propondo ações que se 
estendem por quase quarenta anos. Sem a EGN penso que seria muito mais 
difícil coordenar a elaboração do PAEMB. o acolhimento, por parte da EGN, 
transcendeu a mera cessão de instalações para a condução dos trabalhos. os 
integrantes da tripulação como um todo se envolveram, de forma natural 
no dia-a-dia das reuniões, com sugestões (muitas implementadas) e apoios 
das mais diversas formas.

 A EGN que eu conheci está prestes a se tornar uma instituição 
centenária. Ao longo dos últimos cem anos foi e continuará sendo a escola de 
todos os oficiais da Marinha do Brasil, de todos os Corpos e Quadros, como 
integrantes de seu Corpo Discente, de forma presencial ou não. Devemos 
nos orgulhar de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, termos 
contribuído para o crescimento da EGN, angariando prestígio em toda a 
comunidade acadêmica, nacional e internacional. A presença de diversos 
palestrantes ilustres, brasileiros e estrangeiros, em vários eventos, não 
raro, tendo de sacrificar suas agendas para atender a um convite da EGN, 
corrobora tal assertiva.

 vida longa, EGN! Permaneça sendo a casa do debate franco sobre os 
mais variados temas e desprovido de interesses pessoais. Continue a ser o 
pólo irradiador de novas idéias, de novos conceitos, o que a faz a referência 
adequada para pensarmos uma Marinha cada vez mais pujante e moderna.  

Rodrigo otávio Fernandes de Hônkis* A EScOLA QUE cONHEcI...
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cláudio Portugal de Viveiros*

As oportunidades de ter convivido em um ambiente enriquecedor de 
conhecimentos e permeável de ideias que sempre existiu na Escola de Guerra 
Naval ocorreram em três etapas da minha carreira. A primeira, em 1996, 
realizando o Curso de Comando e Estado-Maior (C-CEM). Posteriormente, 
em 2007, participando do Curso de Política e Estratégia Marítimas (C-PEM). 
Por último, mais recentemente, no honroso e motivante cargo de Diretor, 
em uma perspectiva distinta das passagens anteriores e não menos valiosa.

Certamente, em cada uma das fases acima, o cenário internacional, a 
conjuntura interna do País e o papel das Forças Armadas, em especial da 
Marinha do Brasil, conformavam um mosaico distinto e mutável, permitindo 
vivenciar as realidades de cada momento e reconhecer as necessárias 
mudanças de percepções.

Apenas mencionando algumas dessas situações posso destacar: as 
guerras no oriente Médio; a evolução na condução das operações conjuntas 
nos âmbitos nacional e internacional; o advento das ações terroristas 
indiscriminadas; as alterações políticas e de relacionamento com os países do 
nosso entorno estratégico; o crescimento dos atos de pirataria em variados 
oceanos; a crise econômica mundial e a elevação de países ao nível de 
protagonistas no concerto das nações; e as novas descobertas de riquezas 
no nosso leito marinho, despertando a importância desse patrimônio para 
a sociedade e firmando o conceito da Amazônia Azul.

 Esses exemplos demonstram o desafio de todos, docentes e discentes 
da EGN, que têm o privilégio de discutir temas tão relevantes no preparo 
de oficiais de diferentes postos, corpos e quadros, os quais enfrentarão 
as diversas circunstâncias decorrentes de novos fatores e ameaças, 
considerando cada vez mais o indispensável ingrediente tecnológico, que 
avança de forma acelerada.

Assim, comprovam-se os motivos que tornam a EGN um importante 
centro de excelência, com a nobre tarefa de ensinar, mas sem deixar de 
aprender, tendo a capacidade de acompanhar as constantes transformações 
e de preservar as lições do passado.

*vice-Almirante, Diretor da Escola de Guerra Naval no período de 2012 a 2013.
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Gostaria de me ater especificamente ao inesquecível período como 
Diretor, em que pude compartilhar de tantas e diversificadas atividades, 
contribuindo para promover uma atmosfera favorável ao aprimoramento 
intelectual e profissional, não somente para formar chefes qualificados, mas 
líderes essenciais para a Marinha do Brasil, como um legado incontestável 
de todos os que deram alma a esta centenária Escola.

Começo pelas tradicionais e competentes Áreas de Estudos, vinculadas 
ao Departamento de Ensino, onde os dedicados professores e instrutores 
permanentes, contratados e voluntários, se reciclam com a chegada de oficiais 
que concluíram cursos no País e no exterior, propiciando o intercâmbio de 
conhecimentos e de experiências pessoais. Esse processo, associado ao 
intenso envolvimento acadêmico dentro e fora da Escola, induz a uma 
atualização do currículo, que a cada ano se mostra uma tarefa complexa 
na busca do equilíbrio na distribuição da carga horária, preponderando o 
conteúdo no lugar da forma.

Igualmente, considero a existência dos vários cursos de especialização 
em diferentes áreas de gestão, conduzidos pela excepcional equipe de 
professores do Instituto CoPPEAD/uFRJ, uma formação adicional que 
permite ampliar os horizontes e conceder ferramentas que capacitam os 
oficiais a melhor conduzir suas tarefas em cada momento da carreira.

uma outra atividade que eleva o quilate do diálogo sobre o pensamento 
estratégico é o trabalho desenvolvido pelo Centro de Estudos Político-
Estratégicos (CEPE). os resultados são comprovados pela produção de 
artigos de notável relevância para a conscientização desse tema fundamental 
para todas as gerações. Merece destaque a realização dos simpósios 
semestrais, conduzidos no amplo e confortável auditório, reunindo militares 
e civis, professores e alunos, estudiosos e intelectuais nas apresentações 
proferidas por palestrantes brasileiros e estrangeiros, de renome, trazendo 
a desejável provocação dos debates e as reflexões para a formulação de 
conceitos relacionados aos temas da Defesa.

Na convicção de que é fundamental difundir a mentalidade marítima 
na sociedade brasileira e criar a possibilidade de ampliar o conhecimento 
nacional no campo da Segurança, Defesa e Estratégia Marítima, a EGN 
acalentava a vontade de instituir um curso, reconhecido pela CAPES/MEC, 
que proporcionasse essa opção, que pode valorizar a priorização de políticas 
voltadas para o mar. Assim, pelo trabalho dedicado dos docentes, foram 
aprovados os requisitos para a execução do mestrado profissional dentro 
do Programa de Estudos Marítimos, a partir de 2014.

Cláudio Portugal de viveiros
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Ainda no contexto do CEPE, foi inaugurado no início de 2012 o 
Laboratório de Simulações e Cenários (LSC). Trata-se de uma iniciativa 
de sucesso, que permite maior aproximação de dezenas de jovens 
estudantes oriundos de diversas universidades − graduados, mestrandos 
ou doutorandos −, cujo objetivo fundamental é prover suporte institucional 
para as pesquisas científicas que permitam experimentações feitas no 
moderno Centro de Jogos de Guerra. o sucesso do LSC pode ser avaliado 
pelas diversas linhas de pesquisa aprovadas e pelo crescente número de 
interessados em obter essa oportunidade.

Com a aproximação dos chamados grandes eventos no Brasil, a partir 
de 2013, a EGN foi solicitada a colaborar na preparação, em variados níveis 
decisórios, para o gerenciamento de uma crise hipotética de proporção 
internacional. Assim, reafirmou-se o reconhecimento da qualidade dos 
recursos humanos e materiais da Escola, contribuindo para que o País tenha 
um treinamento adequado aos desafios de sediar esses eventos.

Um dos aspectos a ressaltar nas adequações doutrinárias ocorridas nos 
últimos anos é o aprimoramento das operações conjuntas, que ganharam 
maior ênfase no Brasil a partir da criação do Ministério da Defesa, em 1999. 
Desde então, aumentaram as experimentações em jogos ou em exercícios 
práticos visando a uma crescente interação entre as três Forças. Isso 
repercutiu na grade curricular dos diversos cursos da EGN. Como exemplo 
mais concreto, no nível dos cursos para Coronéis e Capitães-de-Mar-e-
Guerra das quatro Escolas (ESG, EGN, ECEME e ECEMAR), em 2012 foi 
planejado o Curso Superior de Defesa, sob a égide do Ministério da Defesa. 
Foi executado pela primeira vez em 2013, com uma carga anual de 280 horas, 
contidas no programa de cada curso singular, proporcionando uma maior 
e melhor coordenação em prol do emprego efetivo desse tipo de operação. 

Além disso, é importante que os ensinamentos sobre o planejamento de 
emprego do Poder Naval, abordados em salas de aula, tenha uma aplicação 
prática. Nesse sentido, surgiram ocasiões em que os trabalhos desenvolvidos 
na elaboração das diretivas para algumas operações da nossa Esquadra 
puderam ser compartilhados por instrutores da EGN, permitindo a salutar 
consolidação da doutrina.

No cenário internacional, a Escola também tem o seu valor projetado em 
países de todos os continentes, ao receber a visita de dignitários, de comitivas 
ilustres e de instituições de ensino de várias partes do mundo. Como prova 
desse prestígio, constata-se o significativo número de oficiais das Marinhas 
amigas participando dos cursos e das demais atividades acadêmicas.
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Não poderia concluir esta minha retrospectiva sem deixar de mencionar 
o valoroso trabalho dos setores de apoio e de administração, cuidadosamente 
mantendo impecáveis as instalações, de forma quase imperceptível aos 
oficiais-Alunos, razão de ser da EGN, para que eles tivessem as melhores 
condições de conforto e de tempo para se dedicar aos estudos. Para retratar 
este testemunho, lembro-me dos elogios dos visitantes e das frequentes fotos 
tiradas pelos turistas que passeavam em volta daquele magnífico cenário.

Ao finalizar esta marcante recordação, cabe-me reafirmar que sou grato 
por fazer parte da memorável história da EGN e pelo convívio motivante 
com pessoas extraordinárias, essenciais para o presente e o futuro da 
Marinha do Brasil.

Cláudio Portugal de viveiros A EScOLA QUE cONHEcI...
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Instrutores

Alvaro Augusto Dias monteiro

Com muita satisfação recebi o convite do Diretor da Escola de Guerra 
Naval (EGN) para apresentar meu testemunho sobre a Escola que conheci, 
pois, dentre os quarenta e seis anos de vida que dediquei à Marinha do 
Brasil, sem dúvida alguma, os que servi na EGN contam-se dentre os mais 
prazerosos.

Meu contato com a EGN iniciara-se em 1984, quando da preparação 
para o concurso ao Curso de Comando e Estado-Maior, o marcante 
C-CEM. Embora o concurso já se houvesse “humanizado” com a proibição 
da consulta geral (não mais se viam oficiais pelos corredores da EGN 
carregando armários ou estantes repletos de livros “orelhados” e indexados, 
prontos para serem compulsados no mais curto espaço de tempo), ainda 
inspirava receios, por ser eliminatório e, segundo o “jornal da praia”, haver 
orientação para que cerca de 30% dos oficias inscritos no processo fossem 
reprovados. A preparação para o concurso constituía, portanto, etapa 
significativa da carreira dos oficiais. Creio que ninguém dela se esquece. 

Após ter cursado o C-CEM, no decorrer de 1985, tive a ventura de ser 
designado para o “Royal Navy Staff Course”. Ao seu término, em fins de 
1987, fui designado para servir na EGN como instrutor do C-CEM. Comissão 
que desempenhei por dois anos (1988 e 1989) os quais me trouxeram imensa 
e gratificante experiência profissional e pessoal.

A EGN de então, além de ministrar o C-CEM, o que incluía a 
preparação e a aplicação do respectivo concurso, conduzia outros cursos.  
o Curso Básico, por correspondência, realizado em módulos, destinados 
a Capitães-Tenentes. o Curso Superior de Guerra Naval, realizado pelos 
alunos concludentes do C-CEM, no ano seguinte, o qual se constituía de 
dois ensaios: um, abordando tema operacional; outro, questões do campo 
administrativo ou logístico. Por fim, o C-PEM, destinado a Capitães-de-Mar-
e-Guerra, em que estudos e avaliações sobre a conjuntura eram o aspecto 
mais relevante. 

 *Almirante-de-Esquadra (FN), doutorando em Ciência Política na universidade Federal 
Fluminense (uFF), Instrutor da Escola de Guerra Naval de 1988 a 1989.
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Embora a EGN, como visto, não se restringisse ao C-CEM é nele que 
pretendo concentrar minha narrativa. Especificamente, sobre o C-CEM para 
oficiais Fuzileiros Navais, razão de ser de minha comissão na EGN.

C-CEM PARA oFICIAIS FuZILEIRoS NAvAIS
O C-CEM era, predominantemente, um curso de comando, portanto, 

doutrinário, no qual o trato dos diversos tipos de operações navais, ainda 
que conduzido sob o enfoque de um oficial de estado-maior, constituía a 
maior carga curricular. A parte relativa aos trabalhos, ditos administrativos, 
de um Estado-Maior – solução de problemas em que inexiste inimigo - 
restringia-se, essencialmente, ao Estudo de Estado-Maior, metodologia 
ministrada logo no início do curso.1

Para possibilitar a adequada condução do C-CEM, a EGN dividia-se 
em cinco áreas de conhecimento, denominadas Áreas de Instrução: Área 
I - Planejamento e Jogos de Guerra; Área II – Logística e Administração; 
Área III – Estratégia; Área Iv – operações Navais e Área v – operações de 
Desembarque, da qual fui Instrutor.

os oficiais-alunos Fuzileiros Navais do C-CEM (normalmente, Capitães-
de-Corveta em seu último ano no posto), embora tivessem diversas 
instruções a cargos das demais áreas de instrução, passavam grande parte 
do curso sob os cuidados da Área v.

Esses oficiais já traziam razoável bagagem doutrinária, em face dos 
cursos que atendiam, como requisito de carreira, nos primeiros anos de 
Capitão-Tenente. Inicialmente, cursavam a Escola de Aperfeiçoamento de 
oficiais do Exército Brasileiro, nas diferentes Armas, e a seguir, o Curso 
Avançado de operações Anfíbias (CAvANF) no CIASC2, no qual se fazia a 
adaptação dos conceitos doutrinários do emprego de forças terrestres para 
as operações anfíbias.3

1 Este foi o grande diferencial que me surpreendeu quando cursei o Royal Navy Staff Course. 
Diferentemente do C-CEM, o curso era, integralmente, dedicado aos trabalhos administrativos 
de um estado-maior e à avaliação e análise da conjuntura sem qualquer disciplina específica 
relativa às operações navais. 
2 o atual Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) chamava-se, então, 
Centro de Instrução e Adestramento do Corpo de Fuzileiros Navais (CIAdestCFN), nome 
que substituíra o de sua criação: Centro de Instrução do Corpo de Fuzileiros Navais (CICFN).
3 o CFN preparava-se para substituir esses dois cursos por um curso específico de aperfeiçoamento 
de oficiais Fuzileiros Navais – CAoCFN - o qual começou a existir a partir de 1990.
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De modo que, em essência, os mesmos fundamentos doutrinários eram 
abordados, tanto na EGN quanto no CIASC. A distinção situava-se no nível 
de emprego: no CAvANF, até o nível de Batalhão, enquanto no C-CEM 
estudava-se o emprego de Brigada e Divisão nas operações anfíbias. Claro 
está que, enquanto o CAVANF guardava relação com a real capacidade 
operativa do CFN, no C-CEM, particularmente, no que concernia ao 
emprego de uma Divisão de Fuzileiros Navais nas operações anfíbias, o 
conteúdo doutrinário era, eminentemente, baseado nos meios e organização 
do united States Marine Corps (uSMC)4, sem maiores preocupações quanto 
à realidade de emprego do CFN, ainda que, em tese, princípios doutrinários 
não se subordinem, necessariamente, ao escalão de emprego considerado.

Havia, contudo, entre os instrutores do C-CEM e os do CAVANF 
frequente coordenação no sentido de tentar harmonizar os conceitos 
doutrinários ministrados nesses cursos. 

A fim de proporcionar aos oficiais alunos uma completa visão 
doutrinária das operações anfíbias, o C-CEM dos oficiais Fuzileiros Navais, 
no que concernia à Área v, era conduzido segundo três disciplinas. 

uma, de cunho, eminentemente, teórico-conceitual, em que se revisavam 
os conceitos doutrinários do emprego de forças de Fuzileiros Navais em 
operações em terra5, cuja avaliação era realizada por meio de prova teórica.

outra, compunha-se de uma parte teórica e um exercício no terreno. A 
parte teórica era conduzida segundo um tema-base, absolutamente didático6, 
o qual tratava do planejamento de um assalto anfíbio realizado por uma 
Divisão de Fuzileiros Navais. os oficiais-alunos, divididos em dois grupos, 
a cada etapa do planejamento, apresentavam a solução do respectivo grupo, 
as quais eram debatidas em sala de aula.  Firmavam-se, assim, os conceitos 
e a sequência das ações de comando e de estado-maior a serem seguidos no 
planejamento de uma operação anfíbia, o que, de modo geral, independe do 
escalão empregado. A avaliação desta parte consistia em uma prova teórica 
abrangendo o planejamento de um assalto anfíbio em nível divisionário. 
A disciplina era concluída com um exercício no terreno, também, didático. 

4 A doutrina, em ambos os cursos, era a empregada pelo uSMC.
5 Forças de Fuzileiros Navais em operações em terra, em face de organização e características 
peculiares, não adotam, irrestritamente, os mesmos conceitos doutrinários de emprego das 
forças terrestres.
6 Didático, no caso, significava que os conceitos abordados obedeciam ao arcabouço doutrinário 
estudado, pautado na doutrina adotada pelo USMC, sem adaptações às condições operacionais 
de emprego do CFN.
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Tal exercício consistia, inicialmente, no planejamento, em sala de aula, de 
um assalto anfíbio de uma Divisão de Fuzileiros Navais, a ser conduzido 
na região de Macaé, RJ. Concluído o planejamento, os oficiais-alunos eram 
conduzidos à região do exercício, onde tinham oportunidade de, observando o 
terreno real, debater o planejamento realizado, ratificando-o ou retificando-o. 
Ao final, ainda no terreno, era aplicada uma “prova de conduta” na qual, a 
partir de uma situação tática criada dentro do planejamento efetuado pelos 
oficiais-alunos, pedia-se a decisão a ser adotada. 

A terceira disciplina aproximava os oficiais-alunos da dimensão 
estratégica do CFN, uma vez que tratava de um exercício de nível Brigada 
empregando os meios existentes no CFN. Era um exercício, também, realizado 
no terreno, desta feita na região de Itaguaí, seguindo os mesmos moldes 
do exercício anterior, inclusive, com a “prova de conduta” ao seu final. os 
oficiais-alunos, constituídos como um estado-maior, planejavam, em sala 
de aula, a operação, apresentando sua solução para debate. Posteriormente, 
no terreno, tinham a oportunidade de avaliar o planejamento realizado, 
alterando-o ou não, justificando suas razões para tal. Tendo em vista que os 
meios visualizados nesse exercício eram os existentes no CFN, este exercício 
constituía valioso instrumento teórico-conceitual para adaptação da doutrina 
estudada às reais capacidades de emprego do CFN.

No decorrer do curso, os oficiais-alunos Fuzileiros Navais, sob orientação 
da Área de Instrução I, tinham, ainda, a oportunidade de realizar, divididos 
em dois grupos, um jogo de guerra envolvendo forças de Fuzileiros Navais 
em operações em terra (ofensiva e defensiva).

Não tenho dúvidas que a EGN ministrava um C-CEM de muito boa 
qualidade. No que diz respeito aos oficiais Fuzileiros Navais, provia-lhes 
embasamento conceitual capaz de possibilitar-lhes correto desempenho nas 
futuras funções de suas carreiras.

uM ASPECTo RELEvANTE A PoNDERAR
Hoje, sob a perspectiva do tempo, ao tentar identificar um aspecto 

relevante da EGN que eu possa, e deva, realçar, ouso fixar-me em sua valiosa 
contribuição ao desenvolvimento doutrinário do CFN.

Isto porque, normalmente, os oficias Fuzileiros Navais designados 
para servir como instrutores da EGN, na Área v, eram recém chegados 
de cursos no estrangeiro, particularmente, no uSMC, nos quais tinham 
contato com o que havia de mais atualizado na doutrina anfíbia. De modo 
que, tão logo chegavam na EGN, introduziam o conhecimento adquirido, 
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não só no conteúdo doutrinário das disciplinas que ministravam, como 
também, e mais importante, nos manuais da série 500 da EGN, dedicada 
às operações anfíbias.

Como eram esses os manuais que os oficias Fuzileiros Navais, mais 
comumente manuseavam no exercício de suas funções na tropa, consolidou-
se um corpo doutrinário - relacionado às operações anfíbias - próprio, sem 
que, necessariamente, tivesse sido avaliado pelos canais responsáveis pela 
formulação doutrinária da MB. o que nem sempre foi placidamente aceito.7

Desse modo, ainda que indiretamente, a EGN adquiriu papel 
relevante no desenvolvimento da doutrina anfíbia da MB ao disseminar, 
tempestivamente, conceitos doutrinários atualizados, em aplicação nas 
marinhas mais desenvolvidas. 

Nesse papel, a EGN foi muito além de sua tradicional tarefa escolar – 
disseminar a doutrina consagrada e, oficialmente, adotada - para participar 
de sua própria formulação. Fato que, a meu ver, proporcionou aos oficiais 
do CFN a unidade de pensamento doutrinário e o embasamento teórico 
necessários para que fossem capazes de, posteriormente, contribuir para o 
desenvolvimento endógeno da doutrina anfíbia da MB. Esforço essencial 
na criação do moderno, crível e conceituado CFN dos dias atuais.

Esforço que, a bem da verdade, iniciou-se muito antes de minha chegada 
na EGN, e para o qual muito pouco tive oportunidade de contribuir, eis que 
já se encontrava plenamente consolidado.

Ao longo de sua existência, a EGN vem evoluindo ao enfrentar com 
sucesso os desafios que lhe são impostos. A meu ver, ainda que à distância 
de um mero observador, os tempos viventes estão a exigir-lhe, ainda, maior 
dinamismo e interação com os demais setores da sociedade brasileira. 
Atender a tais demandas não me parece tarefa fácil, tratando-se de uma 
instituição centenária que arrasta em seu segmento tradições há muito 
consolidadas. É bom que assim o seja, a fim de que as alterações a serem 
introduzidas, e o devem, tenham, todavia, oportunidade de amplos debates 
e questionamentos.  

7 Lembro-me, certa feita, quando, no início do planejamento de uma operação anfíbia, 
encaminhamos ao escalão superior o respectivo “Memorando de Planejamento”. Ao sermos 
questionados qual documento respaldava a elaboração de tal memorando, uma vez que o 
Manual de Planejamento do EMA não o contemplava, respondemos que estava previsto no 
manual EGN-502 – Documentos da ForDbq. Resposta imediata: “o uso dos manuais da EGN 
deve restringir-se, única e exclusivamente, às atividades curriculares daquela Escola. Cancelar 
o memorando”. Este fato, hoje, sob certos aspectos, até hilário, bem demonstra a contribuição 
da EGN no desenvolvimento da doutrina de emprego do CFN.

Alvaro Augusto Dias Monteiro
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Reginaldo Gomes Garcia dos Reis*

O ENSINO NA EGN
Desde o meu contato com a EGN percebi que o ensino nesta instituição 

sempre foi um desafio repleto de peculiaridades, cujo propósito final é 
desenvolver conhecimento em Segurança e Defesa pelo emprego do Poder 
Marítimo e Poder Naval1. o processo de tomada de decisão na área de 
segurança nacional em um país como o Brasil padece de uma ampla gama 
de vulnerabilidades, tendo como consequência, entre outras, a falta de um 
acúmulo de conhecimento adequado às peculiaridades brasileiras, por parte 
de toda a sociedade, sobre a importância da dimensão militar na política 
internacional.

o desafio acima é acrescido pelas incertezas que hoje dominam o 
ambiente internacional. A realidade da globalização apresenta aspectos 
positivos e negativos. Não há hoje um modelo pronto e acabado em qualquer 
setor que possa dar resposta às complexidades do mundo contemporâneo. 
Essa dúvida está presente e atormenta a todos os planejadores em qualquer 
atividade. Não seria, pois, distinto para os planejadores militares. Tal aspecto 
remete a um período do século passado em que houve uma dificuldade 
semelhante no período de transição entre-guerras.

o quadro se torna mais complexo com a forte contribuição dada pela 
Tecnologia de Informação (TI) e a Tecnologia de Comunicações (TC), que 
resulta em uma dinâmica intensa, fruto do ritmo das inovações científicas 
e tecnológicas. Essas têm causado impactos transformadores na sociedade 
por todo o mundo.

* Contra-Almirante, Instrutor da Escola de Guerra Naval da Área de Planejamento Militar e 
Jogos de Guerra de 1982 a 1985, Secretário-Executivo do Centro de Estudos Político-Estratégicos 
(CEPE) de 2002 a 2005 e Chefe do Departamento de Ensino da EGN desde 2005.

1 o Poder Marítimo (a expressão possui sua força conceitual do termo - Sea Power criado 
por Mahan) e o Poder Naval são conectados permanentemente, representando este último 
o campo militar que dá suporte ao pleno desenvolvimento ao Estado no emprego do Poder 
Marítimo. Tal aspecto é um fator diferenciador historicamente das Marinhas em relações às 
demais Forças Armadas. o assegurar ou negar o uso das linhas de comunicações marítimas 
são tarefas clássicas do Poder Naval (Tratado de Estratégia, Hervé Coutau - Bégarie – 2008 e 
Le Meilleur des Ambassadeurs - Théorie et Pratique de la Diplomatie Navale, Hervé Coutau  
Béjarie – 2010).
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os ciclos de evolução na área do conhecimento, além de atingirem 
toda a sociedade, têm-se sucedido em períodos curtos que alguns analistas 
atribuem em termos temporais serem de mais ou menos cinco anos. Assim, 
determinados temas aparecem como “verdades definitivas”, mas com o 
passar do tempo a realidade faz com que mostrem uma face limpa e sem 
máscaras. o mantra de uma “nova ordem mundial”, acompanhado de uma 
série de idéias, em especial a do “Estado mínimo e do mercado máximo”, 
passou por um momento de apogeu, mas agora encontra-se diante de críticas 
abalizadas e fundamentadas em função do aumento da distância que separa 
os mais fortes dos mais fracos, dentro e fora dos países.

o cenário de incertezas e impossibilidades não poderia deixar de causar 
impacto na área da educação. Hoje, em todo o mundo, estão em xeque os 
processos de formação e informação das escolas nos seus mais diferentes 
níveis. Prevalecem todas as incertezas ambíguas inerentes às dificuldades 
das realizações dos alunos em face de um mundo em constante mudança. 
o desafio de fazer os alunos ouvirem e pensarem criticamente, verem as 
coisas de forma diferente e desenvolverem a autoconfiança para apresentar 
soluções ainda subsistem, como em qualquer época, na área do ensino 
superior. Entretanto, para que isso aconteça, há uma questão cuja resposta é 
cada vez mais difícil: quais os conhecimentos e habilidades que são essenciais 
para que seja atingida ou seja alcançada a efetividade no desempenho de 
suas atividades?

o problema, do ponto de vista brasileiro, tem um componente gravoso 
que é o de copiar atividades de contextos e culturas distintos. Por vezes, tais 
modelos também não levam ao sucesso e não funcionam, porém, o que deve 
ser copiado de boa parte das experiências exitosas estrangeiras é que elas não 
se contentam com o que estão fazendo e procuram, constantemente, como 
fazer mais e melhor e em que área devem criar tais condições. É a busca da 
inovação e da adaptação. E qual é a estratégia para isso?

o guru Peter Drucker, entre outros analistas, alerta-nos que o mundo em 
2030 será bem diferente do de hoje, mas também não guardará semelhanças 
com o dos melhores “vendedores” de futuro dos dias atuais. o problema 
central da “Próxima Sociedade”, como das que antecederam, será de novas 
instituições, novas teorias, ideologias e, como não poderia deixar de ser, 
problemas. ou seja, como o postulado de  Schumpeter, de que o único 
estado estável da economia é o “desequilíbrio dinâmico”, fruto da força 
propulsora da “destruição criativa” e da “nova tecnologia” como o principal 
agente da mudança.
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A “Próxima Sociedade” já está em formação e nela o valor maior é 
o conhecimento. Por isso, o século XXI é denominado como “ERA do 
Conhecimento”. Três características retratam tal situação. A primeira é 
que o conhecimento não possui fronteiras, apesar do esforço, por exemplo, 
dos países desenvolvidos em querer controlar as tecnologias sensíveis. A 
segunda é permitir a mobilidade vertical a qualquer um, desde que seja 
dada a igualdade de oportunidades na educação formal. A terceira é que 
o conhecimento não é garantia de sucesso, mas um meio de potencializar 
a condição de competir. Isto obriga qualquer instituição a sair da sua zona 
de conforto e buscar condições de sobreviver aos períodos turbulentos da 
transição. Tem ainda, como novo desafio, o acompanhamento da evolução 
do ensino, uma vez que ele é contínuo.

A EGN não poderia, assim como a instituição Marinha do Brasil (MB), 
deixar de buscar formas de inovar e adaptar-se aos atuais desafios. Como 
órgão que detém quase um monopólio, dentro da MB, de preparar os oficiais 
em cursos de altos estudos, a EGN iniciou o processo de levar aos seus 
alunos formas de pensar criticamente o mundo contemporâneo. A estratégia 
básica para tal é a inovação intelectual. Entretanto, ela precisa ser testada 
e avaliada para identificar as necessidades de correções. A EGN recebe 
alunos de outros países e a MB envia ao exterior oficiais que, normalmente, 
após o curso, passam um período como instrutores na Escola. Aí se tem 
um canal importante de comparações e troca de experiências, embora isto 
deva ser feito com cautela em face das diferenças culturais e dos níveis de 
desenvolvimento econômico distintos, além, é claro, das peculiaridades 
que antecedem o período de formação do oficial até chegar a uma escola 
de altos estudos militares.

um ponto importante a ser considerado nos cursos da EGN é que a ela 
é dada a atribuição de quebrar o paradigma das certezas na formação do 
oficial, que lhe é transmitido na parte antecedente do Sistema de Ensino 
Naval. Ao iniciar os cursos da EGN, o oficial é conclamado a deixar de pensar 
em certezas absolutas e passar a preocupar-se em aprofundar os estudos para 
pesquisar e identificar como a MB precisa conceber formulações políticas 
e estratégicas adequadas às peculiaridades brasileiras. Tudo passa a ser 
CINZA. Esta situação é hoje mais complexa, em razão das idéias expostas 
nos parágrafos anteriores a este. Entretanto, é aí que se vai encontrar o 
ponto de contato da EGN com as universidades. Estas têm, nos cursos de 
pós-graduação, um meio de reconstruir e ampliar o conhecimento a partir 
das experiências profissionais. É a diferenciação pelo saber, componente 
estratégico e instrumento de competitividade. Para isso, a EGN necessita 
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criar áreas de concentração para em função delas estabelecer linhas de 
pesquisas de interesse naval. No presente momento, tal processo deverá 
ser adequado à estrutura do corpo docente que a EGN possui.

Faz-se necessário salientar que as últimas alterações curriculares 
introduzidas nos cursos da EGN têm como objetivo, o arejamento e a ruptura 
das paredes da “torre de marfim” do isolamento do mundo exterior. É dentro 
dessa perspectiva que deve ser olhado o curso, com o incremento de matérias 
como Economia, Administração e Gestão. Estas são, por sinal, disciplinas às 
quais os militares sempre se dedicaram ao estudo e à prática no seu dia a dia. A 
busca de uma parceria externa foi para permitir transformar em ensino formal 
e sistemático aquilo que era feito por meio de palestras e com a promoção de 
intercâmbio de conhecimento pela presença de professores civis.

As mudanças acima apontadas, por si só, não são garantias de acertos 
definitivos e de que seja atingido um elevado patamar de excelência. A 
dinâmica do mundo atual obriga as organizações, em especial aquelas 
envolvidas com educação, a realizarem constantes avaliações diagnósticas, 
a fim de identificar as vulnerabilidades do seu planejamento estratégico 
e corrigir o rumo para que possam alcançar a visão geral estabelecida. 
A excelência é um alvo que está sempre em movimento em função das 
alterações do ambiente. As mudanças nas circunstâncias exigem os ajustes. 
Entretanto, este é um problema para o setor educacional, uma vez que só com 
o retorno dos resultados é que se saberá da correção da alteração decidida, 
se o que foi ensinado era o melhor para aquele momento, com base em uma 
visão do passado. A dinâmica do mundo atual não dá margem a que se 
aguarde a estabilidade para as verificações.

As empresas buscam os seus fatores de sucesso para servirem de 
orientadores. Elas possuem competidores com as quais podem medir 
a sua performance. Não é o caso da EGN que só possui similares, com 
diferentes características, nas outras duas Instituições que compõem as 
Forças Armadas Brasileiras ou em outros países. Apesar dessa dificuldade, 
a EGN efetuou uma auto-avaliação. os primeiros resultados começam a 
sair. Eles permitiram ajustes nos Cursos e em seus documentos de ensino. 
Tal fato requer um contínuo acompanhamento das atividades escolares 
para observar se os efeitos desejados foram ou não obtidos. É a incessante 
busca pela melhor prática no ensino. Quais são, entretanto, as atividades, 
relacionadas à estratégia, a serem adotadas pela EGN?

. A primeira delas é o nível de formação do corpo docente. Nesse ponto, 
há uma série de ações que precisam ser executadas para conquistar um 
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patamar mais elevado. É preciso relembrar que idéias sem ações dão 
em nada como produto;

. A segunda é o desenvolvimento de conhecimentos de interesse, tanto 
por parte do corpo discente como do docente;

. A terceira é a busca de retorno para a avaliação do ensino na EGN, 
por meio do que é ensinado em cursos similares ou não, no país e no 
exterior, a fim de identificar  inovações para melhoria dos cursos e 
atividades correlacionadas; e

. A quarta atividade é a disseminação do conhecimento não só 
internamente, mas para os grupos influentes dentro e fora da MB.

As quatro atividades serão sintetizadas na credibilidade da organização. 
Além disso, há um aspecto que permeia todas as atividades apontadas: 
a pesquisa, ferramenta indispensável na geração do conhecimento e que 
servirá de base para a distinção da Escola como um todo. É um trabalho 
constante e de absoluta necessidade, pois, só assim será possível produzir 
concepções adequadas ao ambiente que nos cerca e dentro de critérios por 
nós estabelecidos. ver e aprender. Ter a capacidade de adaptar para atingir 
o sucesso definido na visão estratégica. “Para ensinar tem que aprender. 
Para aprender tem que pesquisar sempre” (Agrícola Bethlem).

o ensino na Escola de Guerra Naval (EGN) é um desafio repleto de 
peculiaridades, uma vez que não existe no Brasil algo similar para que se 
possa obter um referencial absoluto. Restam organizações militares das 
outras Forças, no país, para ter-se uma base comparativa e as atividades 
desenvolvidas em Marinhas e Forças Armadas de outros países. Desse 
modo, fica bem claro o porquê do desafio e a necessidade de aprender 
“com o caminhar”.

os profissionais formados na EGN têm como destinação a própria 
Marinha do Brasil. Assim, é de fundamental importância que se procure 
buscar, com aqueles que passaram pelos cursos da EGN, uma análise de 
como se contribuiu para a sua evolução profissional. Esta informação deve 
ser obtida, em princípio por razões estritamente empíricas, após dois ou 
três anos da realização do curso. o tempo ajuda a amadurecer de forma 
mais racional as avaliações e julgamentos.

A atual fase de incertezas e insegurança em que o mundo vive e o 
ritmo acelerado das evoluções e transformações, nos diversos campos do 
conhecimento em geral, indicam haver uma demanda por pessoas treinadas, 
não apenas como profissionais operacionais altamente especializadas, mas 
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também com saberes de administrador e analistas.
o fato acima não é novidade, pois, por exemplo, durante e após a 

2ª Guerra Mundial, tal fato ficou patente para que se harmonizasse a 
coordenação entre homens e materiais. Existia um problema de gestão. Hoje, 
na chamada “Era do Conhecimento” uma abordagem se faz necessária no 
campo da “Gestão de Conhecimento”.

Pelas razões acima explicitadas, surge a demanda por escolas 
bem equipadas não só materialmente, mas também nas suas áreas de 
conhecimento específicos, e com o foco na gestão da sua atividade, a qual 
deve estar plenamente voltada para as demandas das Instituições que 
elas integram. Hoje, os currículos são confrontados pela velocidade das 
mudanças e o perigo dos modismos. A adaptação em busca do conhecimento 
é a principal característica. A grande ameaça é querer incorporar em seus 
currículos tudo o que ocorre no mundo globalizado. o desafio é que tudo 
passa a ser visto como importante.

Alguns aspectos empíricos ajudam a buscar soluções para um problema 
de tão grande dimensão. o primeiro é ter professores capazes de trazer de 
forma objetiva aquilo que é transcendente para o ensino nas salas de aula. 
Tal objetivo pode ser alcançado tendo como bases principais três vetores: 
a sua própria experiência, a realização de pesquisas e os estudos de casos 
para discussão.

outra forma de incrementar a capacidade da escola para vencer o desafio 
é ter em sua classe discente pessoas de origens distintas, tanto em termos 
profissionais como pessoais. Daí, a importância de contar-se nos cursos da 
EGN com oficiais de outros países e, no curso mais avançado, com civis e 
militares brasileiros.

Da mesma forma como no parágrafo acima, a presença de pessoal 
da MB em cursos no exterior e, posteriormente, a sua contribuição como 
membro do corpo docente da EGN, onde poderá atuar por meio do efeito 
multiplicador, para disseminar as experiências vivenciadas no aprendizado 
em outros países.

A complexidade atual exige, também, a constituição de um corpo docente 
em permanente qualificação, composto por civis e militares, com o grau de 
doutorado na sua maioria. Tal objetivo vem sendo buscado pela EGN por meio 
da contratação, por concurso, de professores para o quadro de magistério, 
assim como pelos cursos de mestrado e doutorado dentro de programas de 
pós-graduação das universidades. Acrescente-se a essa busca de qualidade, 
a participação em seminários e eventos similares no país e no exterior.
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Por último, mas não menos importante, está o compromisso de 
longo prazo em oferecer um ensino compromissado com experiências 
educacionais sólidas e sérias que possam de fato contribuir para um melhor 
nível profissional dos oficiais que participam dos cursos na EGN e que o 
corpo docente tenha um comprometimento integral com tal propósito. A 
formação do corpo docente e discente na EGN tem que estar harmonizado 
e compatibilizado com o processo da Instituição. Isto requer que as áreas de 
conhecimento e linhas de pesquisa adotadas na EGN sejam coerentes com 
os interesses do Poder Naval Brasileiro. EDuçAção É uM PRoCESSo 
vISTo DENTRo DE uM SISTEMA.

OS CURSOS DA EGN
Este texto procura complementar o ensaio de caráter geral intitulado 

“o Ensino na EGN”. Com os dois textos pretende-se dar uma visão mais 
objetiva do que está definido em documentos de mais alto nível, como a Lei 
de Ensino Naval e Plano de Carreira dos oficiais da Marinha (PCoM), em 
especial no que tange ao capítulo 2 deste. Assim, pode-se dar uma idéia do 
que se quer atingir com as atividades de ensino desenvolvidas na Escola 
de Guerra Naval (EGN).

os cursos da EGN são  classificados  pela  Lei  de Ensino Naval   (Lei 
nº 11279 de 9/fev/2006) como os de pós-graduação em Ciências Navais, 
com validade em todo o território nacional (Art.18 § 3). Esta é a visão legal, 
entretanto, faz-se necessário que tal classificação ganhe validação e, por 
conseqüência, legitimidade, pelo reconhecimento da qualidade dos cursos 
de altos estudos, ministrado pela EGN, pelas demais instituições acadêmicas, 
como expresso na visão de futuro da Escola.

No Brasil, apenas recentemente, começou um processo de relacionamento 
mais intenso com o meio acadêmico envolvendo o ensino e a pesquisa sobre 
Segurança e Defesa. Em decorrência, os estudos nas áreas de estratégia e 
dos conflitos passaram a ter presença em áreas de conhecimento do Ensino 
Superior, em alguns casos com parcerias estabelecidas entre as escolas 
militares e instituições acadêmicas, formalizado no Programa Pró-Defesa 
estabelecido pelo MD e MEC.

os questionamentos que se apresentam são: como será possível aprofundar 
o relacionamento com as universidades, em relação ao tema Segurança e Defesa, 
diante dos desafios do século XXI? Como a Defesa vê as mudanças dinâmicas 
dos cenários prospectivos e as demandas decorrentes, refletidas no estudo e 
pesquisa do tema? Além disso, não se pode perder de vista que as respostas, ao 
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que se busca em perspectiva, devem ter presente, permanentemente, a natureza 
do ambiente em que as Forças Armadas irão operar. É esta a condicionante 
principal que demarca os limites no que diz respeito aos requisitos a serem 
atendidos por um projeto educacional para os cursos de altos estudos militares 
desenvolvidos pelas Forças Armadas no Brasil

A constatação acima pode ser sintetizada em uma assertiva que sustenta 
historicamente o ensino na área militar: o preparo do militar hoje tem que 
ser efetuado em níveis de conhecimento mais elevados do que no passado, 
em função da dinâmica da evolução das realidades do mundo para cenários 
cada vez mais complexos. Isto foi válido no passado e continua a ser no 
presente, agravado pela mescla do que se convencionou chamar de “novas 
ameaças” com as “velhas ameaças” que não se diluíram e permanecem 
ativas neste início do século XXI.

o que se apresenta diante de nós é um cenário que pode ser chamado de 
“3I”: instável, incerto e inseguro. Ele resume toda a complexidade atual em 
que ideias lançadas como tendências definitivas, como por exemplo o declínio 
e, até mesmo, o fim do Estado, não resistiram aos ciclos históricos, cada vez 
mais curtos, quando submetidos ao teste das práticas efetuadas no mundo 
real. A crise econômica e financeira que se agravou a partir de setembro de 
2008, tendo como marco a falência do Lehman Brothers nos EuA, mostra 
como não têm sido os atores não-estatais os decisores capazes de solucionar 
os graves problemas surgidos e que se disseminaram em velocidade espantosa 
graças às facilidades das tecnologias de informação e comunicação dentro 
do quadro do crescente processo de interdependência. o Estado voltou a 
marcar sua presença.

o ritmo acelerado da crise de 2008 aprofundou-se e, no curto prazo, os 
problemas decorrentes: de movimentos migratórios; da disputa por recursos 
naturais; do cerceamento ao acesso às novas tecnologias, uma vez que a chave de 
controle do poder, como sempre, está assentada na pesquisa e desenvolvimento 
científicos e tecnológicos; e do permanente desafio do terrorismo e crimes 
transnacionais que se nutrem dos conflitos com base em raízes culturais, 
acrescido dos problemas sociais decorrentes do empobrecimento generalizado, 
fruto da grave crise econômico-financeira que assola o mundo como um 
todo. Este último elemento tende a fazer renascer velhas práticas, como o 
protecionismo comercial, o que levou em tempos passados a enfrentamentos 
bélicos como solução final diante da falta de perspectivas de acomodação dos 
conflitos entre interesses nacionais dos diversos atores estatais e não-estatais.

A mudança dos cenários prospectivos traz consigo alterações 
estratégicas significativas, as quais matizadas pela evolução nos diversos 
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campos do poder vão impactar e dar novas nuances à natureza da guerra. 
Por conseqüência, as atividades militares terão que se adaptar, em ritmo 
adequado, às mudanças ocorridas dando respostas no campo das ações 
militares. As operações militares têm que evoluir para atender aos chamados, 
sejam eles dentro do caráter de conflito entre Estados ou no âmbito de outras 
operações, como as chamadas operações de paz ou humanitárias.

A simples menção do alargamento de tipos de operações que podem 
estar envolvidas as Forças Armadas como um todo, mostram como é 
necessário ampliar o conhecimento do pessoal militar para que possam ter 
a flexibilidade e o raciocínio críticos adequados para a abordagem quanto à 
perspectiva de atuação nos conflitos. Ressalta-se, pois, que o entendimento 
do cenário político internacional, quando se torna mais difusa a separação 
dos assuntos em externos e internos, tem um peso cada vez maior nos 
processos de tomada de decisão.

um exemplo que reforça a assertiva acima pode ser visualizado no 
emprego de forças militares de um país em operações de Paz ou humanitárias 
em outras áreas geográficas. Reforça-se aí a necessidade de conhecer aspectos 
culturais, no seu mais amplo sentido social e antropológico, econômicos e 
políticos, por exemplo. Tal fato pode significar que a ação militar assuma 
características que transcendam o aplicar único da força militar, exigindo, 
conforme as situações, atividades em que a negociação e o traço diplomático 
prevaleçam para uma consecução de objetivos que dependerá mais da 
persuasão do que da coerção. Não se deve esquecer que em operações de 
tal tipo haverá a presença de outros países, integrantes da coalizão, assim 
como de atores não-estatais, por vezes, até atuando como opositores. Isto 
nos leva que tal atores podem valer-se das facilidades atuais da mídia e 
de outros canais de comunicação, o que resultaria em ter-se um campo 
de batalha exposto de forma ampla aos mais diversos juízos em qualquer 
região do nosso planeta.

o desenvolvimento tecnológico aparece como um grande desafio em 
face do  rápido ciclo de obsolescência do material militar e, por conseqüência, 
nos elevados esforços para preparação do pessoal militar. Isto obriga que tal 
situação seja enfrentada com a busca de novos parceiros fora do exclusivo 
âmbito militar. Tal aspecto nos remete, entre outros participantes, a uma 
interação maior com a indústria de defesa, até por uma busca de uma ampla 
autonomia em relação ao restrito grupo de ofertantes de equipamentos dos 
sistemas de armas. o século XXI, conhecido como a “Era do Conhecimento”, 
ainda não deu mostras da realidade histórica de que o controle sobre os 
negócios no âmbito da Defesa tenha deixado de sofrer o controle amplo 
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do Estado. Como se vê, na formação do militar que vá ascender aos níveis 
mais elevados em futuro, não poderá faltar uma visão sobre um tema tão 

estudos militares.

e o para quê? da seleção dos conteúdos programáticos dos cursos de altos 
estudos militares, têm que ser consideradas as mudanças no relacionamento 
Forças Armadas e a sociedade. Esta passa por alterações de características 

que interferem de forma intensa nos combates entre o individualismo 
e a responsabilidade social coletiva. Há um mito no Brasil, gerado por 
razões de preconceito por fatos ocorridos em passado recente na história 
do nosso país, de que as Forças Armadas se opõem a qualquer mudança 
oriunda da dinâmica da sociedade, não estando atentas às mudanças e 

Tais alterações, por vezes, chegam de forma muito rápida e, sem a devida 
discussão aprofundada, no plano legal, gerando um reforço à idéia de que 

da sociedade brasileira.
O mito falacioso acima apontado é fruto do desconhecimento, por 

razões que aqui não serão aprofundadas em termos de juízo de valor, do 
que efetivamente ocorre nas adaptações vigentes em termos de política de 

econômicas são objeto de intenso acompanhamento pelas Forças Armadas, 
uma vez que elas impactam diretamente o processo de recrutamento. 
É importante, e nunca é demais ressaltar, que as Forças Armadas ainda 

acesso aos níveis hierárquicos mais elevados com base na meritocracia e, 

mobilidade vertical dentro da nossa sociedade.

principais da sociedade brasileira, fonte da obtenção de pessoal pelas Forças 
Armadas, devem ser um tema de estudo e pesquisa permanentemente 
presente nos cursos de altos estudos militares.

MARINHA: O QUÊ, O PORQUÊ E O PARA QUÊ NOS CURSOS DE ALTOS 
ESTUDOS MILITARES.

A moldura principal do que é foco principal de interesse no ensino 
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foco, de que todo o esforço tem a função precípua de atender às demandas 
da atividade militar durante o desenvolver das diversas fases do espectro 

É, basicamente, pela razão acima apontada que o ensino recebe 
uma elevada importância no âmbito militar, seja ele no seu aspecto de 

treinamento e a educação estão presentes de forma contínua e sistêmica 
em todo o processo de formação integral do pessoal militar e buscando 
atender às demandas da ascensão na carreira dentro de uma visão de futuras 
posições na hierarquia.

mudanças, presentes e em perspectiva futura, levam a que seja estabelecido 

a necessidade de proporcionar uma base educacional que contemple uma 
capacidade e aptidão para lidar com a tomada de decisão em ambientes 

A tarefa que se apresenta é imensa. Requer um acompanhamento 

agregado está sendo auferido pelos que realizam os cursos após terem 
passado pelos cursos ministrados. Infelizmente, ou felizmente, alguns 

mais intensos, o que obriga a, por vezes, estudar de forma comparativa as 

Entretanto, tal consideração estará sempre condicionada ao atendimento 
das peculiaridades inerentes ao nosso país. 

A dinâmica do sistema em pauta requer, assim, que se busque parcerias 
para que em uma relação de otimização dos meios a serem empregados 
para aplicação do projeto educacional possa ser utilizado o nível adequado 

fora do âmbito militar. Tal prática tende a oferecer uma melhor relação 
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mais objetivos e sólidos dos assuntos de Segurança e Defesa.
É preciso nesse ponto aclarar que, no Brasil, tal tipo de ação existe com 

um razoável grau de sucesso, dentro de uma perspectiva histórica, no campo 
de ciência e tecnologia. Este jogo “ganha-ganha” para os integrantes da 
parceria precisa ser ampliado e solidificado nas áreas de política e estratégia, 
no estudo dos conflitos e suas tendências, a fim de que o Brasil possa ter 
um posicionamento adequado em relação aos futuros desafios. Desse 
modo, estarão sendo atendidos os requisitos de instrução e adestramento, 
de pesquisa e desenvolvimento não só do ponto de vista coletivo das 
Forças Armadas em um amplo diálogo com as instituições acadêmicas e os 
integrantes da indústria de defesa, mas também estarão sendo beneficiados 
cada um dos componentes da corporação militar em nível individual, base 
que são de todas as atividades desenvolvidas.

A preocupação com as aspirações pessoais não pode se cingir somente 
ao período do serviço ativo, pois, nos dias atuais com a maior higidez e 
longevidade das pessoas, faz-se necessário prepará-los para as suas carreiras 
após deixar o serviço ativo. Embora não se possuam dados objetivos, fruto 
de uma pesquisa específica, há uma clara visão de que as Forças Armadas 
contribuem efetivamente para ceder ao país pessoal treinado e experiente 
para preencher a demanda oriunda de atividades públicas e privadas fora 
do âmbito militar.

Portanto, as mudanças detectadas no ambiente estratégico precisam ser 
refletidas no processo de formação do pessoal militar. No caso específico 
dos cursos de altos estudos militares, isto impacta diretamente a capacitação 
daqueles que irão ocupar posição de mando ou assessoria de alto nível, 
assim como deverão estar aptos a atuar em conjunto com outros órgãos do 
governo e demais participantes da rede de segurança e defesa, em especial 
a academia e a indústria.

os oficiais, nos postos mais elevados, estão envolvidos nas suas diversas 
funções dentro da gestão da Defesa com tópicos que envolvem políticas, 
doutrina, gestão econômico-financeira e obtenção de sistemas de armas 
e meios operativos. A isso somam-se evidentemente as atividades que 
dizem respeito aos teatros de operações militares em Estados-Maiores dos 
níveis político e estratégico. Assim, vê-se que é preciso ter habilidades e 
capacidades desde os processos de gestão em funções quase burocráticas, 
como em questões peculiares e inerentes às atividades militares. Identificam-
se áreas específicas, entre outras, de Comando e estado-maior, liderança, 
logística (em seu amplo espectro, aí inserida a exploração de avanços 

Reginaldo Gomes Garcia dos Reis



113

tecnológicos) e, de modo crescente , as atividades de gestão, uma vez que 
esta área tomou uma dinâmica intensa em função da competição no mundo 
corporativo, sendo necessário conhecer e identificar os novos modelos e a 
possibilidade de aplicá-los na área militar, tendo em consideração os limites 
legais que envolvem o setor público, sempre em busca de uma otimização 
na aplicação dos sempre escassos recursos orçamentários.

Desse modo, como bem definido, no artigo 28 da Lei nº 11279 de 9 de 
fevereiro de 2006, que dispõe sobre o ensino da Marinha, o currículo, tendo 
em vista a dinâmica do ambiente estratégico, estabelece os oBJETIvoS, 
ESTRuTuRAS, DuRAção e AFERIção Do APRovEITAMENTo 
ESCoLAR. ou seja, a correta compreensão de: o que ensinar; o por que 
ensinar; e para que exercer tal esforço educacional. 

A verdade que deve orientar a análise crítica da qualidade dos cursos 
de altos-estudos militares passa por dois campos. o primeiro é o que advém 
do “retorno da experiência do mundo real”, pleno de sucessos e fracassos 
obtidos nos embates efetuados nas áreas de conflito. o segundo é o retorno 
esperado das avaliações e comparações com outros sistemas similares.

Diferentemente dos grandes centros de ensino, que queiram ou não, 
possuem o mercado como avaliador qualitativo do grau de preparo que 
ofertam aos seus alunos, o ensino militar busca estabelecer um amálgama 
entre as demandas da Instituição e a visão prospectiva dos cenários de 
conflitos que desafiam o mundo globalizado. É por tal razão que cada vez 
mais percebemos o grau de imensa dificuldade de tal tarefa. Nesse momento, 
cabe lembrar o poeta francês Paul valery que nos advertiu: o futuro insiste 
em ser diferente daquilo que imaginamos hoje para ele.

Desse modo, resta um permanente desafio para quem pensa o ensino em 
termos futuros: sempre que acreditamos que os cursos oferecidos aos alunos 
estão ótimos, é tempo de aflorar o sentido crítico e pensar nas mudanças 
que precisam ser efetuadas para não entrar em obsolescência.
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Sergio Roberto Treuffar Alves* e Ney Dantas**

A EScOLA DE GUERRA NAVAL DO NOSSO TEmPO

o sucesso no curso de mais alto nível da Escola de Guerra Naval – EGN 
– é um requisito exigido ao oficial que almeja ser promovido a Almirante. 
É um sonho a ser realizado! Mister galgá-lo desde os primeiros degraus.

A EGN, uma instituição de altos estudos militares, criada em 1914, 
teve e tem o propósito de contribuir para a capacitação dos oficiais para o 
desempenho de comissões operativas e de caráter administrativo; prepará-
los para funções de estado-maior; e aperfeiçoá-los para o exercício de cargos 
de comando, chefia e direção e nos altos escalões da Marinha. 

Ao longo dos anos foi sediada em diversas localidades da cidade do 
Rio de Janeiro até vir a ocupar, em 1971, um novíssimo prédio no bairro da 
urca, onde permanece até hoje.

Consta que os primeiros cursos conduzidos nessas instalações datam de 
1972: o Curso Superior de Guerra Naval - C-SuP1 para Capitães-de-Mar-e-
Guerra; o Curso de Comando e Estado-Maior - C-CEM2 basicamente para 
Capitães-de-Corveta; e o Curso Básico por Correspondência - C-Ba para, 
basicamente, os Capitães-Tenentes.

Durante os anos de 1974 e 1975, o C-CEM foi comprimido para atender 
necessidades de carreira e dar-lhe maior fluidez. Foram ministrados dois 
cursos em cada um desses anos e, por isso, carinhosamente denominados 
de cursos WALITA, em alusão a um anúncio de liquidificadores que 
misturavam diversos ingredientes ao mesmo tempo, com bom resultado 
final. o curso Walita dividia-se em dois períodos: um de 4 meses, quando 
se realizavam três trabalhos por correspondência; e outro de 3 meses, para 
uma fase presencial na EGN, para as matérias que exigiam desempenhos 
pessoais “ao vivo e in locu” em palestras, trabalhos em grupo etc. 

* Capitão-de-Mar-e-Guerra, Instrutor da Escola de Guerra Naval há cerca de 40 anos.
** Capitão-de-Mar-e-Guerra, autor, entre outras obras, do livro “Sinalização Náutica visual” 
e “Luzes do Novo Mundo”, uma síntese histórica ilustrada sobre os Faróis do Brasil.
1 o curso C-SuP EGN existiu de 1975 a 1983. A partir de 1984 mudou de nome para Curso de 
Política e Estratégia Marítimas (C-PEM).
2 o curso de C-CEM existiu de 1963 a 1996. Em 1997 ele não foi ministrado. A partir de 1998 
mudou de nome para Curso de Estado-Maior para oficiais Superiores (C-EMoS).

A EScOLA QUE cONHEcI...



116

A EGN, tendo em vista a comemoração dos seus 100 anos de existência, 
convidou vários oficiais a escreverem um artigo sobre “como era a EGN no 
seu tempo”. Como ex-aluno e seu professor efetivo, fui solicitado a redigir 
um depoimento sobre o tema, enfocando o curso de Comando e Estado-
Maior (C-CEM), realizado em 1976 por uma maioria da Turma Elmo, à 
qual tenho orgulho de pertencer. Para tanto, convidei o colega e amigo 
Ney Dantas para, unindo sua experiência de ex-hidrógafo à minha, de ex-
comunicativo e ex-operativo da Esquadra, escrevermos este depoimento a 
quatro mãos. 

Curiosamente, este relato apresenta circunstâncias diferenciadas e 
especiais, uma vez que o sistema de seleção se encontrava em fase de 
mudança para concurso. Mais uma vez a nossa Turma servia de cobaia em 
processos de seleção, haja vista que em 1955, pela primeira vez, as disciplinas 
de História, Geografia, Inglês e Francês foram exigidas no concurso ao 
Colégio Naval. Assim, em 1975, quando nos preparávamos para ingressar 
na EGN, foi instituído, além da indicação da Comissão de Promoção de 
oficiais - CPo, um concurso com número de vagas limitado para cada Corpo.

Até então, a seleção dos oficiais para o C-CEM era decorrente de um 
processo seletivo concretizado pela indicação da CPo. Habilitados nesse 
processo, os oficiais podiam requerer sua inscrição para realizar o curso, 
sendo matriculados na Escola. 

Para esse primeiro concurso, realizado em janeiro de 1976, as 
inscrições foram abertas no primeiro semestre de 1975 e o número de vagas 
estabelecido foi de 60 para o Corpo da Armada - CA, 10 para o Corpo de 
Fuzileiros Navais - CFN e 10 para Corpo de Intendentes da Marinha - CIM. 
Ao final do processo, porém, 86 oficiais Alunos (oA) foram matriculados 
em consequência do acréscimo de mais uma vaga para o CA e de cinco 
oficiais estrangeiros. Seus nomes estão gravados em placa.

Permitimo-nos referir essa Turma do C-CEM 1976 como da Turma Elmo 
porque dela faziam parte 49 oA do CA e 2 do CIM da Turma Elmo, além 
de 3 oA de turmas superiores, 18 oA do CA, do CFN e do CIM da Turma 
mais antiga, Dedo, 9 oA da Turma mais moderna, Face, e 5 oA estrangeiros.  

Só havia três oportunidades para os oficiais, quando habilitados, 
se inscreverem no concurso. Caso não se inscrevessem ou não tivessem 
alcançado classificação dentro do número de vagas fixado, contava como uma 
reprovação, exceção feita quando a administração naval concedia dispensa 
do processo seletivo de determinado ano por necessidade de serviço. 
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Era-nos concedida uma licença de 20 dias para estudos. Meu amigo Ney, 
hidrógrafo que jamais servira fora da Diretoria de Hidrografia e Navegação, 
foi obrigado a, nesse período de licença, aprender o que os “operativos” já 
sabiam de cor e salteado, por décadas de exercícios práticos em operações 
uNITAS e outras similares. Graças às aulas particulares que lhe foram 
ministradas em casa por um amigo “expert” em operações Navais, obteve 
aprovação nas provas dessa área. Mas que sufoco. Maldito ATP, dizia 
sempre ele, a quem fora apresentado alguns dias antes do concurso.

Tendo em vista a novidade do concurso, muitos oficiais aquartelavam 
na própria unidade, para dedicar mais tempo aos estudos, o que foi o meu 
caso durante cerca de dois meses. 

Cabe aqui uma curiosidade. Encontrei-me com um oficial Intendente 
que, embora estivesse inscrito, informou que não iria participar do concurso 
devido a problemas pessoais que estava vivenciando. Entre o período do 
Natal e do ano novo de 1976, esse oficial procurou um colega que iria 
prestar o concurso, dizendo que ficaria constrangido se tivesse uma nota 
muito baixa, uma vez que tinha solicitado o gozo dos 20 dias de recesso, 
que a Marinha oferecia para todos os inscritos nas proximidades das 
provas. Esse colega me telefonou, relatando o caso e me informando que 
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estava “enviando” o oficial “arvorado” para estudar comigo. Ele chegou 
montado numa motocicleta, com a cor de quem só curtiu praia nos últimos 
dias. Faltavam 7 dias para a primeira prova, que seria de Estudo de Estado-
Maior - EEM. Mostrei-lhe uma pilha de documentos e disse que estudasse 
ali sem me incomodar. Passados 5 minutos, ele me interrompeu, para meu 
contragosto, perguntando o que era “Tarefa”. Mais 10 minutos, e o que era 
“Missão”. Fácil deduzir que ele não sabia nada sobre o assunto. Com isso, 
apesar de já estar voltado a estudar outras disciplinas, passei o dia inteiro 
dando aula para o candidato “despreparado”. 

Chegado o dia da prova, na primeira semana de janeiro, para surpresa 
geral, ele saiu-se muito bem; a bem da verdade, talvez tenha obtido a maior 
nota dos Intendentes. Daí para frente, o oficial se empolgou e estudou com 
afinco as outras disciplinas. Conclusão: o “arvorado” obteve sucesso entre os 
10, surpreendendo colegas que o imaginavam fora da disputa por uma vaga.

Durante as provas, a consulta a livros era permitida. Todavia, o que 
parecia facilitar tornou-se um trabalho extra – o preparo de um bizuário3, 
que revelou livros enfeitados com tirinhas laterais para agilizar os acessos; 
quantos livros e quantas tirinhas havaianas! Levamos tudo em uma mala, 
mas, por ocasião das provas, mal tivemos tempo para consultas.

Após a aprovação, chegamos ao dia da apresentação na EGN. Ficamos 
muito impressionados com os cuidados, os requintes e os detalhes com que 
fomos recebidos. Em tudo, notava-se o esmero da administração da Escola. 
Para começar, vou citar as características do auditório (sala 422) onde seriam 
ministradas as palestras e aulas para o C-CEM. Estava mobiliado com 
poltronas azuis, aparentemente novíssimas. Fiquei sabendo que a Escola 
teve o cuidado de escolher poltronas porque os oA, na faixa de idade em 
que nos encontrávamos, e também os do C-SuP, deveriam se sentir como 
diretores ou funcionários de alto escalão em empresas, e não como meros 
alunos de uma escola qualquer. 

outro aspecto notável é que não havia microfone nem alto-falantes. o 
palestrante falava normalmente e todos o escutavam em qualquer posição 
do auditório. olhando para o teto, reparei que era todo chanfrado. Anos 
mais tarde fui indicado para idealizar um auditório para o Centro de 
Adestramento Almirante Marques de Leão - CAAML. Contatei o engenheiro 
de som que havia projetado o auditório da EGN. Ele me mostrou várias 
plantas com estudos sobre a propagação do som nos auditórios da EGN e 

 3 Coleção de “dicas” para consulta rápida, colas legais e lícitas, de diversas maneiras.
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me perguntou se em qualquer lugar do auditório eu ouvia perfeitamente. 
Diante da minha resposta afirmativa, explicou-me que o chanfrado do teto 
havia sido calculado e colocado para evitar reverberações e atenuações na 
propagação do som, e, por isso, a reprodução do som era perfeita. 

Enfim, a Escola nos impressionava em todos os detalhes, desde a 
organização, planejamento, limpeza e conforto à alimentação balanceada. 
Isentavam-nos de assistir “paradas” diárias e outras formaturas e obrigações 
administrativas. Éramos dispensados de portar e usar o chapéu em ambiente 
interno. Por outro lado, nos era exigido o maior cuidado com a pontualidade, 
comportamento e apresentação pessoal. Sentíamo-nos objeto de constante 
observação pelos instrutores. Mas o mais importante era que transparecia, 
e nos impregnava, a quase exclusividade das atividades voltadas para o 
ensino; estávamos em uma Escola. Estávamos ali para estudar sem qualquer 
perturbação. Apenas isso.

Na primeira semana de aula, houve uma palestra proferida por um 
oficial do Serviço de Seleção da Marinha que me marcou profundamente. 
Depois de alguns conceitos emitidos, foi distribuída uma folha de exercícios 
que relatava que um módulo lunar estava impedido de sair da lua, devido 
a excesso de peso. Seguia-se uma relação de 25 itens, entre eles alguns 
pequenos e leves, como uma caixa de fósforos, e outros grandes e pesados, 
como um motor. os oA deveriam individualmente colocar numa ordem de 
dispensa todos os 25 itens. Terminada essa fase, fomos reunidos em grupos 
nas salas de trabalho para discutir a ordem em que cada um havia colocado 
a retirada dos objetos. Foi verificado, durante a discussão, que objetos 
colocados em primeiro lugar por uns apareciam em último na lista de outros, 
mostrando a dificuldade de se trabalhar em grupo, pois os posicionamentos 
divergem muito. Ficou claro para a turma o que é trabalhar em Estado-Maior, 
conceito que até hoje exercito, procurando sempre trabalhar em conjunto 
com várias pessoas.

outra novidade no curso foi a participação de cerca de 12 oA no 
IAWG - Inter American War Game. Esses 12 foram afastados da turma, 
permanecendo durante alguns dias numa sala à parte, jogando o IAWG. 

Chamava-nos a atenção o tratamento respeitoso e até mesmo 
cerimonioso entre professores e instrutores, alguns contemporâneos nossos 
de Escola Naval, e oA em salas de aula. Chamavam-nos de “senhor”! 

o currículo escolar a ser obedecido em nosso curso previa as 
seguintes disciplinas e respectivas provas em salas de aula: Informações, 
operações Navais, operações Antissubmarino, operações de Minagem e 
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Contramedidas de Minagem, Planejamento Militar e operações Anfíbias. 
Quatro trabalhos individuais (TI) em domicílio: Estudo de Estado-Maior 
(EEM) – organização de trabalho intelectivo; Ensaio (En) – Fundamentos 
de Estratégia; Planejamento Militar (GPr, hoje PRG) e outro Ensaio (En) 
– Relações Internacionais. Três trabalhos em grupo em salas de aula: 
operações Aeronavais (GPr, hoje PRG), operações Antissubmarino (GPr, 
hoje PRG), Estudo de Estado-Maior (EEM) – Política e Doutrina. Dois Jogos 
de Guerra (TEM) – experiência de trabalhos em Estado-Maior. Todos os 
trabalhos eram manuscritos.

Dois dos trabalhos individuais em domicílio, os de EEM e de PPM, 
tinham peso 3; duas das provas em sala de aula (operações antissubmarino 
e operações anfíbias) e os dois Jogos de Guerra tinham peso 2; os demais, 
peso 1. Do cômputo do desempenho em todas essas atividades saíam nossas 
classificações finais. 

Além disso, duas viagens de estudos. De uma delas ainda possuo o 
livreto (mostrado abaixo), que relacionava todos os detalhes necessários 
para dirimir quaisquer dúvidas durante o período.

Por circunstâncias e exigências de carreira, conta o meu colega Ney, 
que havia deixado o cargo de Encarregado do Serviço de Sinalização 
Náutica do Leste estabelecido em Salvador, seu primeiro “fora de sede”, 
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para servir no Estado-Maior da Força de Minagem e Varredura sediado 
em Aratu, no interior da Base Naval. Pela primeira vez, em um ambiente 
estranho à DHN. Pisava em ovos, haja vista que tinha ido para lá a fim de 
substituir um colega de turma que, ao contrário, fizera carreira na Minagem 
e varredura. Foi obrigado a matricular-se nos cursos de Guerra de Minas 
por correspondência da Missão Naval Americana para poder conversar 
e entender os Comandantes dos novíssimos navios-varredores da classe 
Aratu, recém-chegados da Alemanha. Safou-se.

Eis que justamente dessa nossa turma do C-CEM fazia parte aquele 
colega que fora substituído, o “expert” da Minagem e varredura! Ele se 
sentava na frente do Ney. Na primeira aula de Guerra de Minas o instrutor, 
em suas palavras iniciais de apresentação da matéria, dirigiu-se aos 
presentes, lançou um olhar em círculo, parou no Ney e perguntou “o senhor 
pode me dizer o que é uma mina?” Mas logo em quem, com o colega que 
sabia tudo sobre o assunto justo na sua frente. o Ney não definiu uma mina, 
mas expôs tudo que o que aprendera sobre elas em Aratu, no convívio com 
todos aqueles “mestres”. “Basta, basta”, satisfez-se o instrutor e acrescentou: 
“É com elas que vamos lidar neste curso.” o Ney, envergonhado, cutucou 
com o pé o colega a sua frente. 

Na conclusão do curso, talvez ineditamente, três oficiais classificados 
em primeiro lugar, de cada Corpo, mereceram o conceito de distinção: o 
CC Álvaro Celso Paranhos de Lima Porto, pelo Corpo da Armada, de nossa 
Turma Elmo; o CMG (FN) José Copello pelo CFN e o CC (IM) octávio Mello 
de Almeida Filho, pelo CIM, ambos da Turma Dedo.

Alguns dos oA integrantes dessa turma do C-CEM receberam uma 
correspondência da Escola informando que estavam convidados a participar, 
a partir do ano seguinte, do Corpo Docente de instrutores da EGN. Evito 
citar nomes desses colegas para não cometer injustiças.

Ao fim do curso, com o diploma na mão, após um ano de estudos, 
de aprendizado e, acima de tudo, de muita reflexão, respiramos fundo e 
concluímos: “MISSÂo CuMPRIDA”.

Ao findar este depoimento, não poderia deixar de fazer um 
agradecimento especial ao CMG(RM1) Archimedes Delgado, meu 
companheiro de trabalho na EGN, pela prestimosa colaboração com 
inúmeras sugestões e acurada revisão.

.

Sergio Roberto Treuffar Alves e Ney Dantas
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José Augusto Abreu de moura*

MINHA PASSAGEM NA ESCoLA DE GuERRA NAvAL
Travei meu primeiro contacto com a EGN nos anos 1970, inscrevendo-

me no Curso Básico (C-Ba) como previa o plano de carreira para capitães-
tenentes, cumprido nos dois anos seguintes sem maiores dificuldades. 
o curso continha leituras profissionais proveitosas, mas não escapava à 
crítica de ter sua principal matéria (e primeira disciplina) – Processo de 
Planejamento Militar – de baixo aproveitamento, por ser ministrada, como 
as outras, por correspondência, método inadequado para o aprendizado 
de uma ferramenta de planejamento. vale dizer que mesmo os oficiais que 
serviam em Estado-Maior raramente a utilizavam, limitando-se a adaptar 
as diretivas anteriores para as novas operações. 

Cumprido o C-Ba, o contacto seguinte consistiu em pedir o lote de 
publicações e estudá-las para o concurso de ingresso ao Curso de Comando 
e Estado Maior (C-CEM), realizado em 1983. As disciplinas eram as mesmas 
do C-Ba, mas agora estudadas com muito maior empenho em face da 
importância de uma boa classificação. 

o estudo e o próprio concurso constituíam uma maratona pelo volume 
de matéria. Na primeira prova – operações Navais – eram comuns artifícios 
para facilitar a consulta ao grande número de publicações no exíguo tempo 
disponível. Eu, que servia no 2º DN, consegui que a Base Naval de Aratu 
confeccionasse uma estante portátil de madeira com divisórias para as 
publicações, o que foi importantíssimo para o bom resultado, mas teve 
um custo financeiro considerável na viagem aérea para o Rio, devido ao 
excesso de peso.   

Meu C-CEM foi um bom curso. Nele predominavam os exercícios 
de planejamento dos diversos aspectos da Guerra Naval (os “problemas 
de guerra” ou “GPr”), mas também havia viagens de estudos pelo 
Brasil, a elaboração de dois ensaios e um jogo de guerra, considerado 
útil para a fixação dos conceitos e bastante motivante, apesar de ser 
predominantemente tático e apoiado por uma estrutura muito limitada, 

* Capitão-de-Mar-e-Guerra, Instrutor da Escola de Guerra Naval há cerca de 25 anos.
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pois a primeira versão do Sistema Simulador de Guerra Naval (SSGN), 
atualmente em uso, ainda estava em desenvolvimento e só entrou em 
operação dois anos depois, em 1985. 

Na época, o C-CEM era complementado logo a seguir pelo Curso 
Superior de Guerra Naval (C-SGN), composto de mais dois ensaios sobre 
temas à escolha do oficial e sem prejuízo das funções que ele estivesse 
exercendo. Realizei esse curso nos dois anos seguintes, sendo que o segundo 
ensaio impôs exigências adicionais, pois eu fazia parte de um grupo que 
cursava um equipamento eletrônico no Reino Unido, para onde não pude 
levar publicações sigilosas da Marinha, e onde tive que procurar, nas 
prateleiras da instituição britânica, uma máquina de escrever que possuísse 
caracteres de Português, com a qual a esposa de um dos oficiais do grupo 
datilografou o trabalho a ser enviado para o Brasil. 

Em 1993, dez anos depois do C-CEM, voltei à EGN para realizar o Curso 
de Política e Estratégia Marítimas (C-PEM). Curso bastante interessante, 
que tinha dois pontos altos, o trabalho em grupo de formulação de 
cenários prospectivos e a elaboração individual de uma monografia, mas 
incluía também viagens de estudos pelo Brasil. A EGN já possuía alguma 
estrutura de computação: cada sala de grupo de estudos contava com dois 
computadores, empregados exclusivamente em processamento de textos e 
que só podiam ser usados até às 21 horas, mas as limitações eram sentidas, 
tanto que tive que imprimir minha monografia na minha antiga unidade.

o trabalho de prospectiva era apoiado pelo software “Prospect”, 
desenvolvido pelo CASNAv e posteriormente aperfeiçoado com o nome de 
“Pítia”. A metodologia foi depois aperfeiçoada por Raul Grumbach, um oficial 
da reserva da Marinha que montou uma firma de planejamento estratégico, e é 
conhecida atualmente como “Método Grumbach” e apoiada por softwares por 
ele desenvolvidos, como o “Puma”, também evoluções do antigo “Prospect”. 

o grupo do qual eu fazia parte, chefiado por um oficial que já tinha 
noções do método, resolveu fazer um trabalho mais abrangente que o 
exigido, o que resultou em mais trabalho, recompensado, porém, com a 
maior obtenção de conhecimento e uma boa avaliação.      

Após o C-PEM, em 1994, passei a servir na EGN como Encarregado da 
Área de Estudos Iv (AE-Iv) – operações Navais, que tinha a seu cargo os já 
citados GPr do C-CEM e as aulas pertinentes, conduzidos por vários oficiais 
instrutores capacitados por cursos no Brasil ou no exterior nos diversos 
aspectos da guerra naval: ações de superfície, ações de submarinos, guerra 
antissubmarino, operações anfíbias, controle naval do tráfego marítimo, 
guerra de minas, guerra eletrônica etc. Com essa capacitação, os instrutores 
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também eram intensamente empregados nos jogos de guerra.  
Em 1995, desembarquei para ser assessor na Academia de Guerra 

Naval (AGuENA) da Armada da República do Equador, entidade similar 
à EGN nesse país, sendo que a função equivalia à de instrutor nos cursos 
lá ministrados, embora eu também tenha sido chamado a assessorar outros 
órgãos militares. Nessa comissão, foi digno de nota o apoio prestado pela 
EGN – em especial pelo CF (T) Euler, já falecido – fornecendo subsídios 
para diversas tarefas que me foram atribuídas, numa época em que a 
Internet ainda não estava disponível.  Cabe também ressaltar as vantagens 
do excelente aprendizado em Prospectiva no C-PEM – uma das matérias 
a meu cargo – e da prática adquirida em um ano de instrutor na AE-Iv. 

Ao regressar, em 1997, reassumi a função de encarregado da AE-Iv, 
mas com ótica diferente daquela do período anterior. o C-PEM me havia 
deixado uma sensação de grande conhecimento de Estratégia, mas na 
AGuENA, havia tomado conhecimento dos escritos do Prof. Milan vego, 
do Naval War College (NWC), que tratavam de Estratégia operacional e 
de Arte Operacional, já ensinadas naquela instituição, e que, ignorados na 
EGN, me pareciam bastante úteis à Marinha. 

uma nova edição da Doutrina Básica da Marinha (DBM), emitida 
nesse ano, também não trazia qualquer novidade que se aproximasse 
daquelas noções. Mesmo assim, eu e outro oficial, o CMG (FN-RM1) Poeck, 
continuamos a garimpar dados a respeito, organizamos um grupo de estudos 
formado por instrutores que se reunia periodicamente para divulgar a nova 
visão da Estratégia e começamos a introduzir alguns de seus conceitos nas 
aulas do C-CEM e do C-PEM, mas só anos mais tarde, o assunto passou a ser 
objeto de estudos mais consistentes na nossa e em outras marinhas. 

A partir de 1997 a vida na EGN passou a ficar movimentada com o 
início de uma série de alterações marcantes. uma delas foi a transformação 
do antigo C-Ba, realizado por correspondência, no atual Curso de Estado 
Maior para oficiais Intermediários (C-EMoI), cuja principal inovação 
consistiu na inclusão de uma fase presencial com ênfase em Planejamento 
Militar, inclusive com um jogo de guerra, visando a corrigir a deficiência já 
apontada nessa capacitação, no que houve êxito segundo várias informações 
recebidas, recompensando o aumento da carga de trabalho dos instrutores.  

Em julho desse ano, a Escola passou à subordinação da Diretoria Geral 
do Pessoal da Marinha (DGPM), mantidas a condução e supervisão dos 
currículos com o EMA, situação que vigorou até ser revertida em janeiro 
de 2000, restabelecendo-se a completa subordinação ao EMA.
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Também foram preparados nesse ano os currículos dos novos cursos 
que viriam a ser ministrados presencialmente e em paralelo a partir do ano 
seguinte (1998), substituindo a dupla C-CEM/C-SGN: o Curso de Estado 
Maior para oficiais Superiores (C-EMoS), inicialmente destinado a oficiais 
CA-FN-IM com previsão para exercer funções operativas e em estados 
maiores, e o Curso Superior (C-Sup), previsto para realização por oficiais 
desses corpos com previsão para o exercício de funções administrativas. 

Além disso, preparou-se também um outro currículo do C-Sup, este 
destinado aos oficiais de outros corpos e quadros e a ser realizado por 
correspondência. Tal esquema foi alterado a partir de 2001, passando o 
C-EMoS a ser realizado por todos os CA-FN-IM e o C-SuP, apenas por 
correspondência, para os oficiais dos outros corpos e quadros. 

Bastante envolvido nesses trabalhos, também para mim o ano de 
1997 foi marcante: por contingências administrativas, passei duas vezes 
pelas funções de Encarregado da AE-Iv e de Chefe do Departamento de 
Ensino, assumindo esta última definitivamente em fins de novembro, nela 
permanecendo até maio de 1998, quando assumi a de vice-Diretor. 

Em 1998, a EGN implantou o Serviço de orientação Pedagógica (SoP), 
um antigo anseio, tornado possível com o recebimento de uma oficial 
pedagoga. 

Ainda nesse ano, com o andamento do processo que instituiria o 
Ministério da Defesa no ano seguinte, o então Ministro da Marinha, AE 
Mauro César Rodrigues Pereira, preocupado com o destino que pudessem 
ter os recursos do Fundo Naval, visitou várias unidades da Marinha, a fim 
de verificar as necessidades bem definidas de serviços, a fim de implementá-
los no mais breve prazo possível. 

Com isso, na minha gestão como vice-Diretor, tivemos que elaborar em 
poucos dias as especificações do atual prédio da biblioteca – constante do 
nosso plano diretor e logo transformada em projeto executivo pela Diretoria 
de obras Civis da Marinha (DoCM); e da estrutura de Informática, com a 
previsão da rede e de duas divisões no organograma e a aquisição de mais de 
200 computadores. Ambos os melhoramentos foram prontificados até 1999. 

Em 2002, a EGN decidiu acrescentar ao C-PEM e ao C-EMoS cursos de 
MBA (Master of Business Administration) ministrados pela Coordenação de 
Programas de Pós-Graduação em Engenharia e Administração (CoPPEAD), 
da universidade Federal do Rio de Janeiro (uFRJ) compondo, para o previsto a 
ser ministrado no C-PEM, uma turma experimental ainda nesse ano, formada 
por instrutores. Eu, na reserva desde 1999, mas que continuava na Escola, 
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agora trabalhando na Área de Política e Estratégia (AE-III), integrei essa turma, 
que introduziu alguns ajustes para o efetivo início dos MBA no ano seguinte. 

Em 2003, a EGN também entrou na era do Ensino à Distância contratando 
uma especialista e habilitando vários instrutores nos cursos patrocinados 
pela Diretoria de Ensino e implantando um sistema computacional 
adequado. Também fiz parte desse grupo, participando da elaboração de 
conteúdos para o C-EMoI e o C-SuP, e da realização de vários “chats”. 

Em 2005 a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES), do Ministério da Educação, em parceria com 
o Ministério da Defesa, tornou público o Edital Pró – Defesa nº 01⁄2005, 
conclamando as instituições de Ensino Superior a implantarem projetos 
de cooperação na área de Defesa, o que recebeu o nome de “Projeto Rede 
Brasil de Defesa”, mas ficou conhecido pelo nome do edital – “Pró-defesa”.  

o “Pró-defesa” vinha ao encontro da “visão de futuro” estabelecida 
pela direção da EGN nesse ano, que passou a ser repetida diariamente nas 
publicações internas e previa se tornar um centro de excelência nos assuntos 
de sua competência até 2014, o ano do centenário.  Assim, à semelhança 
das escolas de altos estudos das outras Forças Armadas, vários oficiais da 
ativa e da reserva foram incentivados a fazer mestrado e doutorado nas 
universidades locais, como a universidade Federal Fluminense (uFF) e 
a uFRJ. Entrei nessa “onda universitária” e fiz um doutorado em Ciência 
Política na uFF entre 2006 e 2012, passando a trabalhar, após a defesa da 
tese, no Centro de Jogos de Guerra.

Em 2012, aproveitando-se as instalações do Centro de Jogos de Guerra 
(CJG), que teve uma grande ampliação completada em 2004, foi criado o 
Laboratório de Simulações e Cenários (LSC), com a finalidade de apoiar 
pesquisas que derivem de experimentações feitas no CJG, com caráter 
interinstitucional e que, assim, passou a abrigar pesquisadores externos 
– civis docentes e discentes de faculdades, destacando-se os graduandos 
do Curso de Defesa e Gestão Estratégica recém-criado pela uFRJ. os 
pesquisadores do LSC têm contribuído sensivelmente para o incremento dos 
jogos de guerra curriculares, além de possibilitarem à Escola a prestação de 
diversos serviços de simulação a organizações extra-Marinha, divulgando 
e prestigiando a Instituição. 

Na minha opinião, a atual estrutura de jogos de guerra, empregada 
precipuamente apenas nos jogos didáticos da EGN, é subutilizada pela 
Marinha, e o LSC melhora seu aproveitamento, ainda que utilizando apenas 
parte de sua capacidade.
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No ano corrente, 2013, a EGN obteve da CAPES a autorização para criar 
um programa de Mestrado profissional, o “Programa de Pós-graduação em 
Estudos Marítimos” (PPGEM), cujas providências já estão em andamento, 
e iniciará em 2014, contando com alunos civis em maioria. A EGN foi a 
última escola de altos estudos militares a adotar tal iniciativa porque optou 
por fazê-lo primordialmente com a “prata da casa”, seus oficiais da ativa 
e da reserva que fizeram ou estão fazendo doutorado – entre os quais eu 
também estou incluído. 

Assim, a EGN saiu de uma fase de atividade mais calma e rotineira e 
iniciou um período de acelerada atualização, em compasso com as mudanças 
da Marinha e do sistema de Defesa – que ainda não acabaram. Eu, que 
estive presente à primeira fase, tenho o privilégio de também participar da 
segunda fase em minha passagem pela Escola – que ainda não terminou – e 
faço o possível para acompanhá-la.
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Antônio José Neves de Souza*

* Capitão-de-Mar-e-Guerra, Instrutor da Escola de Guerra Naval há cerca de 20 anos.

QuATRo DÉCADAS DE ESCoLA DE GuERRA NAvAL
Durante os quase 40 anos de convívio com a Escola de Guerra Naval 

(EGN) presenciei muitos fatos importantes que influenciaram o pensamento 
estratégico militar brasileiro e que, em consequência, também afetaram os 
rumos da nossa Marinha. Hoje, como integrante do Corpo Docente da EGN, 
ao recordar esse período, percebo as formas pelas quais a Escola respondeu 
ao desafio de traduzir em conhecimento as diversas mutações do ambiente, 
motivando em seus oficiais-alunos reflexões, ideias, e visões, que certamente 
embasaram (e sempre embasarão) as grandes decisões navais. 

A seguir, tentarei descrever, em rápidas palavras, a trajetória desses 
fatos entrelaçada com o meu longo relacionamento com a EGN, como aluno 
e como Instrutor, ressaltando algumas observações, de cunho estritamente 
pessoal, sobre esse importante trabalho da Escola.  

Tudo começou nos remotos anos de 1970, quando me matriculei no 
Curso Básico, curso esse realizado por correspondência e que introduzia 
o Capitão-Tenente no estudo da Arte da Guerra. o lote fundamental era 
o da disciplina de Processo de Planejamento Militar (PPM), um método 
racional e dedutivo para resolver problemas militares. Esta disciplina, em 
minha opinião, representava uma espécie de fio condutor para as demais - 
operações Navais, História Militar Naval, Geografia Econômica, Logística, 
Direito, Estratégia etc., que compõem o universo do fenômeno sociológico 
da Guerra.

Posteriormente, em 1982, prestei concurso para o Curso de Comando 
e Estado-Maior (C-CEM). A admissão a esse curso, um rito de passagem 
da carreira, demanda uma grande preparação intelectual que envolve o 
estudo de Planejamento de operações Navais, além da leitura das obras 
de diversos pensadores, fontes de consulta das provas. Realizei o concurso 
ainda sob o forte impacto da Guerra das Malvinas, conflito ocorrido meses 
antes, inimaginável na ocasião, pois foi protagonizado por dois países 
que aparentemente mantinham boas relações diplomáticas. Até hoje, este 
episódio, marcante na América do Sul por ter aproximado o Brasil da 
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Argentina, é fonte de ensinamentos para os oficiais-alunos da EGN. os seus 
envolvimentos políticos, estratégicos, operacionais e táticos fazem parte dos 
currículos dos cursos da Escola, que abrangem seminários, estudos de caso 
e trabalhos em grupo acerca deste conflito.

Após o concurso, finalmente o meu primeiro contato presencial com a 
EGN para realizar o C-CEM/83. o mundo atravessava na ocasião o período da 
Guerra Fria e nós, oficiais-alunos, desenvolvíamos exercícios de planejamento 
militar, coerentes com as Hipóteses de Guerra da época, nas quais o Brasil fazia 
parte de um contexto ocidental de disputa bipolar e a Marinha compunha 
um esquema de proteção contra a ameaça de submarinos. os jogos de guerra 
daqueles tempos eram desenvolvidos na carta estratégica com plotagem 
manual, sem auxílio de computadores. No decorrer desses exercícios, 
notávamos claramente a ênfase dada à guerra antissubmarino (A/S), 
devido ao armamento dos navios da Esquadra brasileira. Em contrapartida, 
percebíamos a necessidade de fortalecer os meios para a defesa aeroespacial 
na força naval. Essas constatações acadêmicas contribuíram, sem dúvida, para 
a aquisição, após o fim da Guerra Fria, do Navio Aeródromo São Paulo, das 
aeronaves AF-1 e, também, para o desenvolvimento do projeto de modificação 
das Fragatas Classe Niterói. 

A Escola na época do meu C-CEM era dirigida pelo Almirante vidigal 
que, com presença constante nas palestras e aulas do curso, estimulava a 
turma a pensar muito além da doutrina. o C-CEM, que posteriormente 
passou a se denominar Curso de Estado-Maior para oficiais Superiores 
(C-EMoS), representa um ponto alto na vida profissional do oficial de 
Marinha. Nele, são aprofundados os estudos de operações Navais, com a 
aplicação prática do método de planejamento militar; debatidas as ideias 
dos grandes estrategistas; e realizados vários trabalhos, principalmente em 
grupo, onde há uma profícua troca de experiências entre oficiais oriundos 
de todos os setores da Marinha.

Regressei à Escola em 1986, após um período de embarque, para 
desempenhar as funções de Instrutor da Área de operações. Para minha 
satisfação, pude encontrar um Centro de Jogos de Guerra informatizado, 
com um sistema de simulação desenvolvido pelo Centro de Análises de 
Sistemas Navais (CASNAv} que ampliava a dimensão dos exercícios 
realizados, facilitando a aplicação e a verificação prática dos planejamentos 
das operações. Ao encerrar o meu período de Instrutor da EGN, em 1989, 
então no posto de Capitão-de-Fragata, participei de diversos seminários e 
trabalhos acerca da queda do muro de Berlim e do início da derrocada da 
Guerra Fria.
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Em 1993, realizei o Curso de Política e Estratégia Marítimas (C-PEM), 
curso voltado à preparação dos oficiais para a Alta Administração Naval. 
Além da elaboração de uma monografia, o curso constava de módulos 
destinados a analisar o panorama nacional e internacional, a Administração 
Federal, a estrutura das Forças Armadas em geral e da Marinha em 
particular, com o propósito de elaborar um projeto de força naval para um 
horizonte temporal de dez anos (no C-PEM atual, 20 anos). Neste trabalho, os 
grupos de estudo formados pela turma utilizavam um método de construção 
de cenários, denominado Prospectiva, para a elaboração de uma Estratégia 
Naval Brasileira e, em seguida, estabelecer o projeto de força naval para, no 
caso do meu C-PEM, 2003. 

os anos de 1990 nos reservaram muitas surpresas. o fim da Guerra 
Fria, logo no início, fez com que antigas disputas regionais recrudescessem 
e algumas ameaças difusas, que já não tinham origem no Estado, se 
fortalecessem, causando transformações profundas no panorama mundial 
de segurança. o estreitamento das relações Brasil-Argentina marca este 
período na América do Sul. No Brasil, o Conceito Estratégico Nacional 
foi cancelado no Governo Collor e, na segunda metade da década, foi 
aprovada a primeira Política de Defesa Nacional (PDN), seguida da criação 
do Ministério da Defesa. o enfoque das antigas hipóteses, elaboradas em 
um ambiente de guerra generalizada, se volta para um cenário de múltiplas 
ameaças e as situações de crise que poderiam envolver o País foram 
condensadas sob a denominação de Hipóteses de Conflito. Em decorrência 
dessas mudanças, os exercícios aplicados na EGN são modificados para 
acompanhar a nova situação do quadro internacional. 

Na última década do século passado, a Escola renova a sua estrutura 
de cursos. Ao ser transferido para a reserva, em 1996, aceitei com muita 
satisfação o convite para ser Instrutor da Escola e, ao assumir a função, 
presenciei algumas mudanças importantes nos cursos da EGN. Em 1997, foi 
criado o Curso de Estado-Maior para oficiais Intermediários (C-EMoI), a 
ser realizado em duas fases. A primeira fase consta de um curso a distância, 
equivalente ao antigo Curso Básico, dotado de um novo currículo. A segunda 
fase exige a presença do oficial na EGN e tem, basicamente, o propósito 
de antecipar o exercício da aplicação do PPM para oficiais mais jovens, 
no posto de Capitão-Tenente. outra mudança consistiu da atualização do 
antigo C-CEM, que passou a se denominar C-EMOS, como já mencionado, 
e da criação do Curso Superior (C-SuP) para oficiais dos Corpos e Quadros 
que não são contemplados pelo C-EMoS. o C-SuP tem o propósito de 
ampliar os conhecimentos dos oficiais visando ao desempenho das funções 
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de assessoria de alto nível. Este último curso sofreu algumas adaptações 
ao longo do tempo.

A chegada do século XXI trouxe nova reviravolta na segurança 
internacional. os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados 
unidos da América (EuA) surpreenderam o mundo. Em reação, os EuA se 
lançam na Guerra ao Terror. No Brasil, desde há algum tempo, os estrategistas, 
dentre eles o Almirante vidigal, começavam a pensar nas possibilidades de 
conflitos envolvendo o País não mais sob a visão de ameaças, mas a partir 
das suas vulnerabilidades. A proteção da região amazônica e a do Atlântico 
Sul é priorizada nas agora denominadas Hipóteses de Emprego. Em 2005, 
a PDN é atualizada sob esse enfoque e, em 2008, é aprovada a Estratégia 
Nacional de Defesa. Surge o conceito de Amazônia Azul, cujo termo encerra 
a mensagem de que a Zona Econômica Exclusiva do mar brasileiro possui 
uma área, equivalente à Amazônia, detentora de muitos recursos naturais. 
A descoberta das reservas de petróleo no mar, na chamada região do pré-
sal, confirma essa preocupação com o nosso espaço marítimo. Na EGN, 
desde então, esses assuntos são debatidos intensamente nos seus cursos 
e em diversos seminários promovidos pelo Centro de Estudos Político-
Estratégicos (CEPE) e os exercícios de planejamento militar e de jogos de 
guerra mudam mais uma vez, focalizando os novos cenários. A execução 
dos recentes projetos da Marinha, como a aquisição de navios patrulha, a 
implementação do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz) 
e a construção do submarino de propulsão nuclear acompanhada da 
implementação de  sua infraestrutura demonstram a relevância dos debates 
levados a efeito no âmbito da EGN. 

Nestes primeiros anos do século XXI, a estrutura de cursos da Escola 
também se configura para enfrentar os novos tempos. Em 2003, ao currículo 
do C-PEM e do C-EMoS foram acrescentados cursos de MBA (da sigla em 
inglês, Master of Business Administration) do Instituto de Pesquisa em 
Administração da universidade Federal do Rio de Janeiro (CoPPEAD – 
uFRJ), adaptados para atender aos propósitos da Marinha. Devo mencionar 
que fiz parte da turma de Instrutores que realizou o MBA de Gestão 
Internacional, em 2002, para aplicá-lo ao C-PEM no ano seguinte. um 
moderno Centro de Jogos de Guerra foi inaugurado em 2004, empregando 
o Sistema de Simulação de Guerra Naval, sistema também inteiramente 
desenvolvido pelo CASNAv, que aumenta o dinamismo dos exercícios de 
planejamento militar praticados na Escola. 

É muito importante registrar que, a partir de 2006, inicia-se um intenso 
intercâmbio com a universidade Federal do Rio de Janeiro (uFRJ) e a 
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universidade Federal Fluminense (uFF) para a realização de doutorados 
e mestrados nestas instituições de ensino superior por oficiais da EGN. 
Entre 2009 e 2011, tive a oportunidade de realizar o Mestrado em Estudos 
Estratégicos na uFF. 

Como conclusão, posso afirmar que hoje a EGN está idêntica, em 
essência, à que conheci nos distantes anos de 1970, cumprindo a sua nobre 
missão de preparar oficiais, a fim de contribuir para as grandes decisões 
da Marinha. A forma como desenvolve sua tarefa é que continuamente 
se aperfeiçoa. Atualmente, a EGN ministra vários cursos para oficiais de 
todos Corpos e Quadros da Marinha; congrega um grupo de colaboradores 
de alto nível no CEPE, que possibilita a realização de seminários sobre 
assuntos ligados ao mar; possui um estreito relacionamento com o mundo 
acadêmico; e mantém uma eficiente troca de experiências, não só com 
as escolas congêneres do Exército e da Força Aérea, como também com 
escolas de guerra de outros países. Neste momento, a EGN oferece a 
civis e militares um curso de mestrado profissional do Programa de Pós-
graduação em Estudos Marítimos, que será ministrado a partir de 2014. Esta 
é uma iniciativa aprovada e considerada inovadora pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação. 

Desta maneira, a Escola de Guerra Naval aos 100 anos está em plena 
juventude e prepara-se para completar outros tantos centenários.
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Newton Prado*

Tive a oportunidade de vivenciar a Escola de Guerra Naval em três 
ocasiões: em 1979, quando frequentei o então Curso de Comando e Estado-
Maior, hoje C-EMoS, depois de 1993 a 1995, como TTC instrutor da AE- 5, 
dos Fuzileiros Navais, hoje denominada AE-4, após a fusão das antigas AE 1 
e 3, ocorrida em anos mais recentes, e, finalmente, a partir do início de 2001 
até 2008, como TTC, nas AE 2 e 3, e, a partir de então, como Colaborador, 
nas mesmas áreas.

Antes de tecer novos comentários sobre os citados períodos, gostaria de 
contar uma curiosidade que acredito ser do conhecimento de pouquíssimos 
oficiais ou praças, por variadas razões. Em 30/4/1970 eu era o Ajudante-de-
ordens (FN) do então CEMA, Alte. Esq. Antonio da Silveira Lobo., e viemos 
à inauguração da atual Escola de Guerra Naval, pelo Exmo. Sr. Presidente 
da República, General Emílio Garrastazu Médici. À época não existia o 3º 
prédio, hoje abrigando o Centro de Jogos de Guerra, Biblioteca, Salas de 
Estudo e um auditório que pode ser dividido em dois. Por mera curiosidade, 
observei, naquela ocasião, que os vidros de algumas salas que visitamos 
eram diferentes do que até então conhecera: eram de duas lâminas e entre 
elas havia uma espécie de “persiana”, não sei se metálica, cuja finalidade 
seria barrar a luz solar, substituindo uma persiana externa como temos 
hoje. Ao ir cursar o C-CEM, notei que não mais existiam janelas com os tais 
vidros, tendo todos sido substituídos pelos vidros atuais de uma só lâmina. 
Fiquei com a indagação do que teria ocorrido, só obtendo a resposta, após 
2001, com um oficial mais antigo do Centro de Jogos: a “persiana” entre as 
duas lâminas originais dilatava-se com o calor solar e começaram a rachar 
os vidros, obrigando sua substituição.

Em 1979, apresentei-me para o C-CEM. Na época o sistema para 
ingresso era o de concurso, diferente do exame de hoje. A turma de FN era 
constituída de 10 oficiais, sendo 8 da minha turma e 2 da turma anterior. A 
sala de aula era a atual 417, próxima às instalações da AE-5 (hoje, AE- 4), no 
prédio da administração inaugurado em 1970. Igualmente, em 1979, além 
dos 8 já citados, 2 oficiais na mesma turma optaram por fazer o chamado 

* Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN), Instrutor da Escola de Guerra Naval há cerca de 20 anos.
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QFT (Quadro de Funções Técnicas) na área de informática. o problema 
surgido com eles é que a MB não tinha uma carreira bem pensada para 
aqueles que optassem pelo QFT e, ao final, ambos acabaram por não poder 
comandar. Não sei quando terminaram com o QFT, mas o fato é que não 
foi uma boa experiência.

No que se refere ao C-CEM de FN, o nº de oficiais que podiam cursar 
era limitado pelo espaço físico da sala 417. Lembro-me que em um dos 
primeiros trabalhos individuais que fizemos sobre destinação dos oficiais 
cursados, coloquei uma objeção quanto ao fato de se limitar a carreira de 
um oficial, no posto de CC, pelo espaço físico de uma sala. Que se achasse 
outra maior que pudesse atender às necessidades de carreira.

A maior parte do Curso para oficiais FN foi ministrada na referida sala 
do 4º andar. Houve aulas e palestras para todos os Corpos nas duas salas 
maiores do citado andar ou no auditório Tamandaré. 

Na Área de FN tivemos um Jogo de Guerra realizado em Macaé, 
durante 1 semana. Como não existiam recursos de informática, o jogo 
transcorreu com mensagens escritas entre instrutores e alunos e o uso de 
cartas topográficas.

vários Trabalhos de Grupo (TG) foram realizados com os outros Corpos, 
valendo assinalar o planejamento de uma operação anfíbia, compondo-se 
o ComForTarAnf e o ComForDbq com seus respectivos Estados-Maiores. 
Não houve jogo deste planejamento.

outro aspecto interessante daquele período é que era permitido fumar 
nas salas de aula e no auditório Tamandaré. Assim, todos os oficiais, alunos 
ou instrutores, eram fumantes ativos ou passivos. Lembro-me que alguns 
dos passivos, nos intervalos das aulas, corriam para abrir as janelas com 
o intuito de tentar melhorar um pouco o ar circulante, ou buscavam áreas 
externas com o mesmo propósito.

outra característica, hoje melhorada, referia-se ao famoso ITG, onde, 
após um TG, cada oficial avaliava o desempenho dos demais, só que àquela 
época, o nº de oficiais que cada um podia incluir era extremamente restritivo, 
causando incontáveis injustiças. Inúmeras vezes eu, e possivelmente outros 
oficiais, manifestamos, por escrito (até no verso da ITG), nossa discordância 
e a sugestão de ampliar até a totalidade de membros do grupo. Por esta 
restrição, oficiais estrangeiros e de turmas diferentes eram frequentemente 
eliminados, a despeito de sua dedicada colaboração. Hoje, o sistema já 
apresenta modificações benéficas, mas pelo que posso ouvir ainda há 
aperfeiçoamentos a serem feitos.
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outro fato muito importante que só veio a ser corrigido anos mais tarde 
era a inexistência da disciplina Liderança, mesmo levando-se em conta a 
forte ligação desse assunto com o propósito do curso para o Comando, 
conforme sua própria designação.

outro fato digno de registro no período do curso, foi uma corrida que 
os alunos voluntários realizaram, no fim do ano, cujo percurso iniciava-se 
na EGN, tomava algumas ruas da Urca, entrava no Forte São João, dava 
uma volta completa na pista em torno do campo de atletismo e retornava, 
pela urca, à EGN, onde estava a chegada.

Antes que me esqueça, para a prática de esporte, existiam as mesmas 
facilidades de hoje, quanto aos dois campos, um de voleibol e o outro de 
futebol de salão. Não existia o Bar dos Esportes, mas apenas uma pequena 
construção de alvenaria, atrás do Auditório Tamandaré, na parte externa, onde 
os esportistas comiam sanduíches e tomavam leite ou refresco. Quanto à Sala 
de Aparelhos, hoje tão bem suprida de meios, creio que ainda não existia.

Na 2ª passada pela EGN, 1993 a 1995, como TTC e interrompida por 
sério problema de saúde familiar, pude participar da instrução de oficiais 
FN e traduzir manuais dos fuzileiros norte-americanos. Não se dispunha, 
então, dessa série de manuais elaborados pelo CGCFN e adotados pela MB 
em áreas específicas. Este trabalho mais atual de edição de publicações com 
ampla aceitação pela MB veio preencher uma enorme lacuna operativa e 
homogeneizar a doutrina.

Ao chegar à Escola em início de 2001 encontrei muitas mudanças, inclusive 
a maior delas, com a construção de um 3º prédio, inaugurado em 22/12/1999, 
sendo Comandante da Marinha o Sr. Almiramte-de-Esquadra Sergio Gitirana 
Florêncio Chagas teles,abrigando o Centro de Jogos, com inúmeras salas de 
estudo e de apoio ao planejamento de operações e execução de Jogos de Guerra, 
uma ampla biblioteca e mais tarde a construção de um moderno auditório, 
com menor capacidade que o Tamandaré, onde há a possibilidade de ser 
desmembrado em duas salas, por meio de divisórias manobráveis, que veio 
mostrar-se de grande utilidade para o C-EMOS, principalmente, poupando o 
auditório Tamandaré para eventos maiores ou especiais.

Em 2003, em convênio com a CoPPEAD (uFRJ) foram criados dois 
MBA, um no C-PEM e outro no C-EMoS voltados, respectivamente para 
Gestão Internacional (C-PEM) e para Gestão Empresarial/Gestão de Projetos 
(C-EMoS) com cerca de 360 tempos de aula, reduzindo os tempos dos 
currículos anteriores e levando-nos a passar algumas disciplinas desses 
currículos para os MBA.
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Em uma das primeiras reuniões da AE-3, em 2001, onde todos os 
oficiais instrutores tomavam conhecimento das disciplinas a serem 
apresentadas aos alunos e de quem o faria, além de abordar os assuntos 
que fossem de interesse geral, quando chegou minha vez de falar, tomei a 
liberdade de indagar se era pensamento da Escola, ou mesmo da Área-3 
que toda a Estratégia e algo mais do conhecimento bélico se resumisse ao 
que vinha do ocidente (EuA e Europa), pois era a base do que se ensinava, 
nada se ouvindo falar de Sun Tzu, Mao Tsé-Tung, de guerrilha, de guerra 
revolucionária, da Guerra do vietnã, onde, em uma guerra assimétrica, 
a nação mais poderosa do mundo sofrera sua primeira derrota militar 
(registros americanos) frente a um país dividido, que já derrotara a França 
e cujas táticas de guerra surpreenderam, de início, e durante um grande 
período, aos norte-americanos. Seguiu-se um longo e profícuo debate, não 
me lembro de quanto tempo, ao final do qual recebi novas disciplinas para 
preparar e ministrar ao C-EMoS, principalmente: 4 TA (Tempos de Aula) 
de Sun Tzu, 4 TA de Mao, 4 TA sobre a Guerra do vietnã e ainda 4 TA sobre 
“A Arte da Guerra” de Maquiavel. Sun Tzu e Mao também passaram a ser 
abordados no C-PEM. Hoje, restaram apenas 2TA sobre estes dois últimos 
autores e um TG com o C-EMoS, além de outro TG sobre o vietnã, também 
com o C-EMoS.

Neste meu terceiro período na EGN já encontrei a disciplina Liderança 
sendo ministrada no C-EMoS e no C-EMoI (Curso de Estado-Maior para 
oficiais Intermediários). o encarregado deste assunto tão fundamental, 
em qualquer área, era o CMG(FN-RM1) João Alfredo Poeck, integrante da 
turma anterior à minha, também lotado na AE-3. Sabedor de meu grande 
interesse pelo tema foi me passando as aulas. Quando as recebi dele, o 
C-EMoS tinha 16 TA, que foram, mais tarde reduzidos para 12 e há alguns 
anos são apenas 8. A carga horária sofreu também, como outras matérias, 
a necessidade de atender ao MBA. No C-EMoI começamos com 4 TA, mas 
por duas vezes (o C-EMoI tem mais de 1 curso por ano) nenhum tempo foi 
destinado ao assunto. Hoje, no C-EMoI, temos também 8 TA. A liderança 
Estratégica no C-PEM ficou a cargo do MBA.

Neste último período houve um acontecimento muito importante 
para a Liderança, envolvendo a EGN, que foi a edição da publicação 
EMA-137, Doutrina de Liderança da Marinha, em 13/4/2004, e que teve 
a sua primeira versão fruto de um trabalho extracurricular que o C.Alte. 
Afonso Barbosa, então diretor desta escola, incumbiu o C-PEM/2002 
de realizar, ao final do curso e que, após concluído, foi encaminhado ao 
EMA para avaliação. Esta iniciativa foi de inestimável valia para a nossa 
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Marinha, pois até aquela data nunca tivéramos uma publicação sobre o 
assunto neste nível.

Em 2012, eu e o CMG (RM1) Archimedes Francisco Delgado, também da 
EGN, participamos da 1ª revisão do EMA-137, juntamente com oficiais  de 
outras oM, e presidida pela Diretoria de Ensino da Marinha. Atualmente, 
o trabalho encontra-se no EMA.

Este foi o resumo de minhas três oportunidades aqui na EGN, ainda 
não terminadas, e que me propiciaram incontáveis momentos de realização 
profissional,inesquecível convívio  com instrutores e alunos, permitindo-me 
até a honra de ser escolhido o primeiro oficial TTC a receber a distinção de   
“ Instrutor-Padrão” do ano de 2006, outorgado pela DEnsM e adotado pela 
EGN, além de enorme gama de militares e civis. Agradeço a todos com quem 
tive o prazer de partilhar tantos momentos nesta Escola por tudo que recebi. 
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fernando Irineu de Souza*

A ESCoLA DE GuERRA NAvAL NA vISão DE uM FuZILEIRo NAvAL
Considero-me um oficial Fuzileiro Naval afortunado, pois tive o 

privilégio de vivenciar situações e períodos distintos na EGN. E não houve 
um retorno sequer em que eu tenha deixado de ver importantes mudanças 
organizacionais e físicas. 

Meu primeiro contato com a Escola foi para a realização do Curso 
de Comando e Estado-Maior (C-CEM). Esse Curso era precedido por 
um dificílimo concurso cuja aprovação, em si, não garantia a frequência 
por ser de caráter classificatório. Eram apenas duas oportunidades que 
definiam uma carreira. E a pressão psicológica da segunda e última 
oportunidade certamente era terrível. Não eram raras as surpresas por 
ocasião da divulgação do resultado final, pois havia sempre entre os não 
classificados colegas aplicadíssimos que, sem dúvidas, haviam sido traídos 
pelo nervosismo. Todas as provas requeriam intensa preparação; mas o 
“bicho papão” era mesmo a prova de operações Navais, pois os extensos 
e detalhados conhecimentos nela cobrados conferiam-na um considerável 
índice de reprovação. Ademais, pelo seu peso, tinha grande impacto na 
classificação geral. Recordo-me de ter tido o cuidado de levar para essa 
prova protetores auriculares, acautelando-me contra qualquer ruído que 
viesse prejudicar a minha concentração. No decorrer da prova, a medida 
mostrou-se acertada pois, para o desespero geral - menos o meu -, iniciou-
se uma ruidosa e extensa cerimônia militar na Praça General Tibúrcio, com 
direito a tocata de banda, cânticos e discursos. Nas provas subsequentes, 
repeti o cuidado, no que tive imitadores. 

Começamos o ano letivo com a classe toda concentrada na sala 422. E 
assim fomos mantidos nos primeiros meses para as disciplinas comuns. Em 
uma delas iniciamos a aprendizagem sobre a técnica de estudo de estado-
maior em busca de propostas de soluções para problemas administrativos 
reais, cuja parte prática consistia na apresentação de um relatório diagnóstico 
contendo sugestões de medidas. 

* Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN), Instrutor da Escola de Guerra Naval da Área de operações 
de Fuzileiros Navais de 1994  a 1997, Secretário-Executivo do Centro de Estudos Político-
Estratégicos (CEPE) de 2011 a 2013.
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A grande dificuldade da época para a preparação dos trabalhos era o 
processamento eletrônico de textos. vivia-se plena transição da máquina 
de escrever para a editoração eletrônica e, diferentemente dos nossos dias, 
poucos de nós tinham alguma prática de digitação ou conhecimento de 
computadores. A maioria reagia negativamente a tal necessidade com a 
máxima “estou em um curso de estado-maior, não para escreventes”. Cada 
sala de trabalho era equipada com apenas um micro, dando respaldo aos 
“reativos”. os monitores eram monocromáticos e o editor disponível era 
o Fácil que, apesar de rudimentar, permitia a acentuação e os caracteres 
especiais da nossa língua escrita sem a necessidade de recorrer-se ao código 
de caracteres ASCII dos outros editores de texto. 

A função de Relator de um grupo era, inevitavelmente, desempenhada 
pelos poucos inseridos na nova realidade. Com isso, o Relator era sempre 
bem aquinhoado, com o grau de avaliação concedido pelo grupo mais como 
um reconhecimento por sua contribuição braçal do que intelectual. Não fosse 
a sempre atenta atuação dos instrutores, todo esse quadro geraria distorção 
na avaliação individual, pois um dos fatores que a compunham era o “Z”, 
conceito atribuído pelos demais integrantes de um grupo de trabalho.

Decorridos cerca de três meses, a turma foi dividida pelos respectivos 
corpos e, a partir de então, éramos reunidos apenas para raras atividades 
em comum. Esse período inicial do curso deixou evidente que apenas os 
oA Fuzileiros Navais tinham experiência anterior com planejamento em 
estado-maior. Essa experiência era fruto do Curso de Aperfeiçoamento 
realizado no Exército Brasileiro e do então Curso Avançado de operações 
Anfíbias, posteriormente consolidada no desempenho de funções nos 
estados-maiores nas oM do CFN. Atualmente, o Curso de Estado-Maior 
para oficiais Intermediários (C-EMoI) supre essa defasagem.

Existiam, então, cinco Áreas de Estudos (AE) das quais a AE-v 
cuidava da parte específica de Fuzileiros Navais. Sob os auspícios dessa 
AE, passamos a estudar organização escolar, fundamentos de operações 
terrestres e operações anfíbias e praticar o planejamento desses tipos de 
operações distribuídos em funções de comando e de estado-maior dos níveis 
Grupamento de Desembarque de Brigada e de Batalhão. Ao término de 
cada planejamento na carta, em sala, visitávamos a região correspondente 
para retificar ou ratificar as decisões anteriores à luz do terreno. Macaé 
(RJ) e Itajaí (SC) eram as regiões visitadas. Nessas ocasiões, éramos ainda 
submetidos a verificações e provas escritas nos Postos de observação, nas 
condições naturais do terreno. 
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Tivemos, nessa fase, contato uma nova forma de organizar Grupamentos 
operativos de Fuzileiros Navais (GptopFuzNav). o CFN adaptava, na 
ocasião, o conceito organizacional para o combate denominado Marine 
Air-Ground Task Force (MAGTF) do united States Marine Corps. Em um 
primeiro estágio, estudávamos a organização daquela Força de Fuzileiros 
Navais e a composição de cada MAGTF para, a seguir, organizarmos os 
GptopFuzNav dentro daquele conceito. Com o refinamento no qual a EGN 
desempenhou importante papel representada na Comissão Permanente 
para o Estudo do Detalhamento Doutrinário do CGCFN, hoje esse conceito 
está plenamente adaptado à realidade da MB e implementado na nossa 
doutrina anfíbia.

Dessa fase de aluno não posso deixar de fazer menção a um fato 
pitoresco. A par da seriedade e do profissionalismo, reinava entre nós um 
clima de bom humor onde os equívocos e lapsos acadêmicos ganhavam 
hábeis adaptações. Surgiu então a ideia de publicar essas “situações 
adaptadas” em um periódico intitulado “A Tocha”.  Entendendo o espírito 
da proposta, a Direção da Escola autorizou mediante duas condições: que 
a dignidade dos protagonistas fosse preservada; e que publicação dos 
“causos” fosse autorizada pelos mesmos. Com a participação de um atento 
e criativo corpo de colaboradores, “A Tocha” foi um sucesso, sendo uma 
das marcas registradas e um excelente instrumento de agregação da turma.  

Convidado a permanecer na EGN ao término do curso, assumi a função 
de instrutor dos assuntos organização Escolar, Doutrina e Planejamento 
de operações Terrestres na AE-v. Na primeira, tinha a tarefa de transmitir 
conhecimentos sobre as organizações administrativa e operativa do uSMC, 
identificando a correspondência e as peculiaridades em relação ao CFN. Esse 
trabalho de base revestia-se de grande responsabilidade, pois dele dependia 
a assimilação do já mencionado conceito de componentes e sua posterior 
aplicação na transmissão da doutrina e nos trabalhos de planejamento 
dos oA FN. Na disciplina organização Escolar, era também incumbido 
de transmitir aos oA dos demais corpos uma instrução sobre símbolos e 
convenções cartográficas para que tivessem o mínimo de conhecimentos 
necessários à interpretação de uma carta de situação de operações de FN. 
Percebia-se um natural questionamento e desinteresse daqueles oficiais pelo 
assunto, pois era quase inexistente a prática de planejamento integrado e 
a visão global concedida pela atual sistemática de jogos de guerra. Tinha, 
assim, a adicional tarefa de motivar aqueles oficiais para a utilidade que, 
futuramente, a “aula sobre os envelopinhos dos navais” – título por eles 
dado devido ao símbolo de Infantaria – poderia ter. De fato, anos mais tarde 
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recebi agradecimentos de oficiais que haviam utilizado tais conhecimentos 
em planejamento de opAnf e opPaz. 

As atividades dos oA FN nas regiões dos exercícios escolares eram 
precedidas de visitas de reconhecimento pelos instrutores da AE-v poucas 
semanas antes.  Embora não fosse muito bem compreendido na EGN, esse 
cuidado era de extrema utilidade haja vista as consideráveis alterações que 
ocorriam no terreno de um ano para outro, afetando o planejamento da 
nossa abordagem aos oA. 

No primeiro ano após o término do C-CEM, realizávamos um curso 
por correspondência denominado Superior de Guerra Naval. Consistia de 
um trabalho sobre um dos temas oferecidos pela Escola à escolha do aluno, 
tendo cada um duas oportunidades.  o desafio era enorme, pois boa parte 
dos oficiais já estava servindo embarcada ou em oM muito exigidas, com 
enormes dificuldades para pesquisar e em uma época em que os recursos 
de informática eram incipientes e restritos. Pelas condições que a Escola 
me oferecia, logrei aprovação e, no ano seguinte, desempenhei a função de 
Encarregado desse Curso, cumulativamente com as de instrutor da AE-v. 
Após a descaracterização dos trabalhos, cabia-me corrigi-los quanto à forma 
e remetê-los às AE para a correção de conteúdo.  Embora soubéssemos das 
dificuldades, o crivo era rigoroso e reprovações aconteciam. Com elas, o 
dissabor de identificar os autores e comunicar-lhes o insucesso. A aprovação 
era mais do que suficiente, mas o grande prêmio era ter o trabalho indicado 
para arquivamento e consulta na Biblioteca.

Nas salas de aula, o material de apoio ao ensino consistia basicamente 
de retroprojetores, pois diferentemente dos nossos dias, a Escola dispunha 
apenas de um multimídia pesado e de complicada instalação. Ademais, 
os recursos dos poucos softwares para apresentações existentes eram 
paupérrimos comparados aos atuais. Por ser ainda pouco conhecido, o 
equipamento não era muito disputado e, apesar de ter que transportá-lo 
penosamente pelos corredores e escadarias da Escola, gostava de utilizá-lo 
pela atenção que despertava nos alunos e pelo resultado na aprendizagem.

Em 1997 interrompi essa gratificante etapa da minha carreira, retornando 
à EGN em 2002 como aluno do C-PEM. Importantes mudanças haviam 
acontecido, como a construção do prédio da Biblioteca onde o Curso ficou 
instalado praticamente até o final do ano letivo, no andar onde hoje ocupado 
pelo Centro de Jogos de Guerra. Como hoje, o conteúdo programático era 
fundamentado em palestras e viagens de estudos. A grande preocupação 
do curso era a monografia, que poderia ser ainda maior dependendo do 
tema escolhido. Foi o meu caso que, por ser um tema inédito – Guerra de 
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Litoral (título traduzido do conceito “Littoral Warfare”, ainda nascente na 
uS Navy e no uSMC na época) -, exigiu-me enorme trabalho de pesquisa. 

Em 2011, já na reserva, recebi o convite para trabalhar no Centro de 
Estudos Político-Estratégicos (CEPE) da EGN, como Secretário-Executivo. 
Com suas diretivas emanadas de um Conselho e com sua Secretaria 
Executiva agora integrada por doutores civis e militares de reputação 
extra-Marinha, o setor passara por significativas mudanças e conquistara 
grande visibilidade externa e projeção no cenário acadêmico, contribuindo 
para a inserção da EGN nos programas governamentais Pró-Defesa e Pró-
Estratégia. Sua produção acadêmica, refletida em livros, artigos científicos 
e na participação ativa em eventos do meio acadêmico no Brasil e no 
exterior, era exuberante. Do dinamismo e da inesgotável criatividade dos 
integrantes da Secretaria Executiva haviam nascido importantes parcerias 
com a academia. Nas iterações com os centros de estudos daquele meio, esse 
trabalho havia frutificado visto que os assuntos sobre estratégia e defesa 
eram debatidos com propriedade e grande interesse por graduandos, pós-
graduandos e professores. Estratégia Marítima e História Naval Militar, 
em particular, já eram assuntos de interesse mesmo em regiões afastadas 
do oceano, com frequentes convites à participação de integrantes do CEPE 
em eventos onde fossem tratados.

A Revista da EGN, com crescente conceituação no sistema QuALIS, 
ganhara cunho acadêmico-científico e tinha suas páginas disputadas para 
a publicação de artigos que a projetavam cada vez mais no meio acadêmico 
dentro e fora do País. Seu recebimento era agora reclamado pelos setores de 
importantes centros universitários, reforçando a certeza quanto ao interesse 
sobre os assuntos de Defesa Nacional e Estratégia Marítima.

Em 2012 vivenciei outra grande conquista da EGN promovida pelo 
CEPE: a criação do Laboratório de Simulações e Cenários (LSC), inaugurado 
com a presença do Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA). Por tratar-
se de um laboratório de ideias, o LSC exigiu pouquíssimos recursos e 
adaptações de espaço, ficando organizacionalmente vinculado ao CEPE. 
Reunindo hoje cerca de quarenta acadêmicos das diversas categorias, trouxe 
a importante contribuição da academia para trabalhos e projetos de interesse 
do Centro de Jogos de Guerra da EGN. Em seu pouco tempo de existência, 
o LSC já participa também de projetos e atividades governamentais e 
empresariais de interesse da MB.

Essas ações e conquistas proporcionaram condições para um 
ambicionado e ousado empreendimento: a apresentação da inédita proposta 
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de curso intitulado Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos 
(PPGEM) à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Aprovada a iniciativa pelo Comandante da Marinha, após árduo 
e meticuloso trabalho que contou com a participação de outros setores da 
EGN, a proposta foi encaminhada à CAPES no início de 2013. Em julho, 
já afastado, a pedido, das funções, recebi a notícia de que a CAPES havia 
homologado a proposta. A EGN, um Instituto de Altos Estudos Militares, 
está assim inserida ao meio acadêmico, desfrutando agora de autonomia 
como Instituição de Ensino Superior.

Ao encerrar este artigo, penso que a vivência acumulada nas minhas 
passagens pela Escola me concede a pretensão de classificar o período 
observado como revolucionário, tal a quantidade e a ordem das mudanças.  
Como não ter despertado, em tal ambiente, o estímulo à capacidade criativa 
e à motivação para a contribuição, por mais singelas que venham a ser, 
naqueles que, como eu, tiveram ou tem o privilégio de servir entre seus 
muros? É dentro desse espírito que a EGN cruza, altaneira, o horizonte dos 
Cem Anos, deixando uma pujante esteira. E, de seu passadiço, jamais se 
deixará de antever novos e promissores horizontes.
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Administração

cleber Ribeiro da Silva*

Manhã ensolarada. Tempo claro. Céu com poucas nuvens. Avenida 
Pasteur, com ir e vir de turistas e suas máquinas fotográficas potentes. 
Bondinho em seu movimento frenético de subidas e descidas. Praia 
vermelha com pessoas a dourar-se no calor ameno da manhã, de brisa 
leve e gente bonita. Militares praticando os seus treinamentos físicos. Pista 
Cláudio Coutinho recheada de atletas, os de fato e os “domésticos”, em suas 
caminhadas matinais. E nesse belo cenário, lá estava eu, coração palpitante 
e mãos úmidas, tal qual um adolescente na presença de seu primeiro amor. 
Foi assim que, com o peito repleto de perplexidade, me deparei com o pórtico 
principal da Escola de Guerra Naval, nos idos de 22 de dezembro de 1993, 
sem saber que ali viveria por quase uma década.

Estava diante da minha primeira organização Militar. o meu 
desempenho ali seria fundamental para a continuidade da minha carreira 
e para a realização de um sonho acalentado desde menino. 

Passo a passo, fui direcionado pelos militares de serviço para a Sala 
de Estado, onde fui recebido atenciosamente, pelo então Capitão-Tenente 
(IM) Carlos Alberto de Cacio, que mais tarde viria se tornar um grande 
amigo e o meu mentor no Trabalho de Conclusão de Curso que apresentei 
por ocasião do Curso Superior (C-SuP), quase vinte anos depois, mas isso 
é assunto para outros depoimentos. 

Calmamente, o Tenente Cacio conduziu-me à sala do vice-Diretor, 
Capitão-de-Mar-e-Guerra Gilberto Roque Carneiro, como de praxe, e à 
medida que subia a escada, aumentava o compasso das batidas do meu 
coração, que parecia que iria sair pela boca. Chegando à sala, ouvi com 
atenção as palavras daquele oficial, de mais de trinta anos de Marinha, já 
próximo ao final da sua carreira, para um oficial que iniciava a sua travessia. 
Naquela ocasião, o mesmo me desejou muita sorte, e eu, no meu interior, 
exclamei: - Que assim seja!  Dali fomos à sala do Diretor, Contra-Almirante 
Fernando Manoel Fontes Diégues. Fiquei estupefato, ainda não estava 
acostumado a um Almirante dirigir a palavra exclusivamente a mim. Ele 
olhou nos meus olhos, com a sua calma habitual, e pausadamente, deu-me 
as boas vindas. Senti a calma tomar conta do meu ser.

*Capitão-de-Fragata (T), Encarregado de Pessoal da EGN (e outras funções) por cerca de 10 anos.
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Fomos, eu e o Tenente Cacio, para a Divisão de Pessoal, onde entreguei 
a minha documentação e recebi as chaves do meu armário, sem saber que 
ali trabalharia por quase dez anos da minha vida.

Após trocar de roupa e conhecer alguns dos meus novos amigos, circulei 
pelas instalações da minha Escola, sempre na presença paciente do Tenente 
Cacio, e fui designado para trabalhar na Divisão de Serviços Gerais, onde 
assumiria a Seção de Transporte. Fui recebido pelo então Capitão-Tenente 
(AA) Waldemar da Rocha Passos Filho, meu primeiro Chefe. Que mais 
que um superior tornou-se o meu orientador. Jamais esquecerei quando 
me chamou, no meu primeiro dia de trabalho, e me disse: -“Cleber Ribeiro, 
nem sempre você conseguirá ter o controle de todos os aspectos que envolve 
determinada situação, mas você terá que arriscar. E se não der certo, você 
será responsabilizado. Mas terá que se arriscar!” E quantas vezes já me 
arrisquei depois disso. E como valeu a pena ter recebido esta orientação. 
Jamais esquecerei que na Escola de Guerra Naval conheci um oficial da 
estirpe do Capitão-Tenente (AA) Passos.

os dias foram passando, a minha calma voltando e ao passear pelas 
alamedas da EGN, sentia a magia, que, feito um túnel do tempo, nos trazia 
à lembrança, momentos que eternizaram a história de tão valorosa Escola. 
Chegamos sentir as presenças dos nossos pioneiros, funcionários civis e 
militares, que com dedicação contribuíram para a capacitação dos oficias 
e, por extensão,  para o crescimento da nossa Marinha.

Assumi a Seção de Transporte e passei a ser “dono” de 16 viaturas, entre 
ônibus, kombis e viaturas para condução de autoridades. Inicialmente me 
senti assustado, mas como trazia comigo a experiência de ter sido Mecânico 
de Aviação (Mv), conhecia o “metier” e logo logo dominava a situação.

Após um ano, fui designado, pelo Capitão-de-Mar-e-Guerra (QC-CA) 
Cheriff, para assumir a função de Encarregado da Divisão de Pessoal, 
inicialmente me assustei, pois sabia a complexidade da função, e que passaria 
a interagir com uma grande quantidade de oficiais muito mais antigo que eu. 
Sabia também que a função era de Capitão-de-Corveta, auxiliado por outro 
oficial antigo, e eu era, na ocasião, Segundo-Tenente (AA), “quati rabudo”. De 
início, me desesperei, pois substituiria o comandante Moacir, que estava na 
função há mais de uma década; depois me senti lisonjeado por ter sido escolhido, 
pois com a passar do tempo, tive a dimensão exata do privilégio de ter sido 
escolhido pelo CMG Cheriff para aquela função. Ali permaneci por quase 8 anos, 
só saindo por ter sido convidado pelo vice-Almirante Afonso Barbosa, Diretor 
da Escola na época,  para ser o seu Ajudante-de-ordens, pois fora promovido 
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e nomeado Comandante do 3º Distrito Naval. Aqui cabe um agradecimento 
à Capitão-Mar-e-Guerra (T) Maria de Fátima Martins da Costa, pois sei que a 
escolha de minha pessoa, teve a sua participação efetiva. Movimentação esta 
que mudou a minha vida e da minha família, pois depois que me mudei para 
Natal, aqui permaneci e decidi fixar residência nesta capital. 

Durante o período em que servi na EGN, aconteceram muitas coisas boas 
na minha vida. Além de me aperfeiçoar profissionalmente, fui promovido 
a Primeiro-Tenente e a Capitão-Tenente; nasceu a minha filha, Jeniffer; fiz 
o Curso de Estado-Maior para oficiais Intermediário (C-EMoI); realizei 
diversas viagens de Estudos (vE), que me deram um conhecimento de 
Brasil e de Marinha que poucos oficiais desta antiguidade, que não servem 
na EGN, possuem.

Ainda me lembro a noite em que a EGN ganhou a posse definitiva 
do terreno ocupado pelo antigo Restaurante Roda viva. Estávamos 
apreensivos, pois sabíamos que a retomada acabaria com um negócio que 
já se desenvolvia, naquele local, há décadas e que poderia haver represália 
por parte dos locatários e a necessidade de uma intervenção mais incisiva. 
Mas não houve nada disto e ganhamos o nosso espaço de volta. Naquela 
mesma noite. Após a meia-noite, foi construída uma parede delimitando a 
nossa área e foi aberta uma passagem dando acesso a partir da Escola, que 
passou a ser uma nova área de estacionamento. Esta foi uma das passagens 
interessantes que vivi na Escola de Guerra Naval. 

outra época interessante foi no ano em que, por motivo de mudanças 
nos currículos dos cursos ministrados na EGN, não houve alunos. Agora 
imagina só, uma Escola sem alunos, era um misto de tranquilidade com 
amargura, pois a presença dos alunos alegra a alma de quem trabalha nesta 
instituição, em contrapartida, nos dava tempo para dar andamento a tantas 
outras tarefas nas quais nunca tínhamos disponibilidade.

E assim fui conhecendo a Escola.  E acompanhando as diversas 
melhorias que se sucederam. Foi refeito o jardim; foram remarcadas as vagas 
de estacionamento; foram forradas as paredes junto às escadas e realizadas 
diversas outras reformas.

Mas as obras mais significativas, foram a reforma do Centro de Jogos 
de Guerra e a construção do prédio da biblioteca. Esta última, afetou-me 
de forma sentimental, pois para a construção do prédio foi demolido a 
garagem. Local onde trabalhei, assim que cheguei, e setor onde as “minhas” 
viaturas eram guardadas. Quando o prédio veio abaixo, confesso que senti 
uma pontinha de tristeza e uma lágrima rolou dos meus olhos, pois ali foi 
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o meu “habitat” diário por uma boa parte da minha vida. Ali passei por 
diversas situações inesquecíveis, e ali foi a minha primeira sala. 

Mas enfim, o tempo passou, a Escola cresceu, e no lugar daquela 
garagem antiga, brotou uma bela biblioteca, com instalações modernas, 
toda informatizada. Ainda me lembro da valéria Aguiar Dias, naquela 
época ainda praça, praticamente virando a noite para aprontar o sistema 
de informática que iria atender àquele maravilhoso prédio. Ainda ecoa 
na minha memória o “toc toc” das passadas da hoje Capitão-de-Corveta 
Angélica Ceron, a passar para lá e para cá, com sua voz inconfundível, a 
orientar os usuários da biblioteca quanto ao sistema de localização dos 
livros. Que belo prédio! De início o térreo era a garagem, o segundo andar 
o Curso de Política e Estratégias Marítimas (C-PEM) e o terceiro pavimento 
a Biblioteca.

Na EGN que conheci houve muita mudança, o Curso Básico virou 
C-EMoI e passou a ter uma parte presencial, o C-CEM virou C-EMoS;  
mas o que não mudou foram os conhecidos lemas da EGN. No C-EMoI, 
“Tempo é o tempo que se tem”; no C-EMoS: “Lembrai-vos da Guerra” e no 
C-PEM (nunca ouvi falar tanto em uma expressão) “uma visão prospectiva 
para a Marinha”.

E as cerimônias de formatura, quem vai se esquecer? Desde o tempo 
em que o presidente da República comparecia a todas elas. os familiares 
orgulhosos e a oM engalanada para o auge de um ano de trabalho duro. 
Adorávamos este dia.

Na Escola que conheci, minha inspiração aflorou. um belo dia, a convite 
da Sargento Gleiby, escrevi um histórico para um blog que a mesma acabara 
de lançar, onde publicava as suas obras de arte, pois a mesma é uma artista 
plástica de mão cheia. Lembro-me como se fosse hoje, quando escrevi: 

“Sou tinta, sou massa, sou cal. 
Sou escultura, sou pintura, sou jogral. 
Sou simplesmente que sou. 
Sou Gleiby da Silva vidal.” 
Aí começou a minha saga como poeta e escritor. E assim, escrevi 

em alusão a praticamente todos os compartimentos da EGN. A começar 
pela copa da Dona Jurema (Juju) até a Praça D’Armas, lida no dia de sua 
inauguração.

Depois disso foram quase 2000 poesias, várias canções e peças de teatro. 
Tornei-me membro do Círculo Literário do Clube Naval, onde escrevo para 
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o “Mare Nostrum”, e já participei de alguns livros. Escrevi hinos dentre estes 
o das “voluntárias Cisne Branco”. E tudo teve início na Escola que conheci.

A Escola que conheci me deu ainda a oportunidade de conhecer pessoas 
inesquecíveis, como a Dona Tânia do C-EMoI, a Maria Eunice, da Divisão 
de Intendência. Quantas vezes nos deslocamos de Campo Grande para a 
urca em meio a engarrafamentos, greves, alagamentos e nos mais variados 
meios de transporte. Bem como a Dona Juju que sempre nos recebe com um 
sorriso nos lábios e a sua simpatia habitual. São muitas as figuras marcantes 
da Escola, como o então Tenente (AA) Raimundo Ferreira Gomes, meu 
ajudante por 4 anos e a Dona Luiza, em todo o período que permaneci como 
Encarregado do pessoal, meus Encarregados das Seções de Pessoal Militar 
e do Pessoal Civil, respectivamente, onde passamos por muitas transições, 
em meio a alterações de “MILITARMARINSTS” e “Comunicas SIAPE”. 

Foi um tempo bom. Em um lugar maravilhoso e na companhia de 
pessoas tão marcantes. Era o estado da arte da motivação.

Ainda está registrada na minha mente as apresentações da orquestra 
Petrobras Pró-música e de Nana Caymmi, no auditório da Escola, durante 
a gestão do Capitão-de-Mar-e-Guerra Anderson Alves, como vice-Diretor.

Mas o tempo passa depressa e por vezes temos a certeza de que o tempo 
voa, e em março 2003, chegou a hora de me despedir da minha Escola de 
Guerra Naval e me apresentar no comando do 3º Distrito Naval, onde sirvo 
atualmente, depois de ter passado um tempo em Brasília, na ativação da 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (SecCTM) e no 
Estado-Maior da Armada (EMA).

Depois deste tempo, fui Ajudante de ordens e Assistente de vários 
Almirantes onde registro os Almirantes Afonso Barbosa, Luiz Augusto 
Correia, Paulo Cesar Dias de Lima e Aurélio Ribeiro da Silva Filho. 

Hoje sou o Assessor de Comunicação Social do Comando do 3º Distrito 
Naval, depois de ter ingressado, mediante vestibular, no curso de Jornalismo 
da universidade Federal do Rio Grande do Note (uFRN). E retornei à Escola 
de Guerra Naval apenas uma vez, para o recebimento do meu Certificado de 
Conclusão do Curso Superior (C-SuP) e foi incrível como toda essa história 
passou em minha mente como um flash back em rotação acelerada. 

o mesmo portão que me recebeu, a Sala de Estado que passei horas 
a fio de serviço, a quadra de esporte em que joguei diversas partidas de 
futebol e o bar de esporte, entrelaçado entre as árvores, onde eu, após as 
minhas caminhadas na pista Claudio Coutinho, podia saborear um delicioso 
sanduíche de queijo com banana. 
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A saudade extrapolou as amarras que circundam a Escola, e me levou 
para as reuniões da Confraria da Sorbonne, onde fui o secretário por 
diversos anos, mesmo sem desejar ser reeleito. o Círculo Militar da Praia 
vermelha onde fazíamos as nossas confraternizações e mesmo o Roda viva, 
que furtivamente, comparecíamos para reuniões sociais. Sem falar no ir e 
vir do bondinho do Pão de Açúcar e o circular dos intermináveis turistas 
a tirar suas fotos e usar a nossa escola como cenário, levando-a para todos 
os recantos do planeta. 

Ah, como foi bom retornar, mesmo que por pouco tempo, a nossa Escola 
de Guerra Naval e como disse uma vez, em um dos meus poemas. 

“Berço de mentes brilhantes. orgulho de uma nação.” 
obrigado EGN. Edificada no meu coração!
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Nival Nunes de Almeida*

AMBIENTE PARA REFLEXão E PESQuISA
A escrita de um profissional de engenharia tem uma característica 

básica: se reveste de objetividade e pragmatismo. No entanto, para um 
professor, o ato de ensinar requer contextualização e abstração para que se 
possa partilhar o conhecimento. Dessa forma, reunindo a minha identidade 
de professor da área técnico-científica e a minha trajetória na Marinha do 
Brasil, ao fazer um depoimento para os Cem Anos da Escola de Guerra 
Naval, busquei elementos que tanto remetem à objetividade de um dia-a-
dia marcado por intensas aprendizagens na Força, quanto ao testemunho 
de vivências assinaladas pela subjetividade.

Nessa perspectiva, gostaria de retornar aos anos de 1980, relacionando 
a importância da Marinha do Brasil à minha vida profissional, pois ao 
fazê-lo, certamente, poderei me reportar às passagens significativas, nas 
quais tive a oportunidade de participar, e em cujos cenários colaborei e 
aprendi, na convivência com experientes mestres com quem trabalhei, ou 
mesmo, simplesmente, observei, adquirindo conceitos e valores, com as 
suas atuações e atitudes, que foram essenciais a minha carreira. 

Começo pelo meu ingresso na Marinha do Brasil como professor de 
Circuitos Elétricos, cuja banca de concurso foi presidida pelo Comandante 
Carlos Peres Quevedo e que, posteriormente, tive a honra de ter como um 
verdadeiro orientador na Escola Naval. Em particular, na área técnico-
científica, ele me guiou para as diversas aplicações da eletricidade e da 
eletrônica na Marinha do Brasil para que, ao ministrar minhas aulas, pudesse 
estar mais afeto ao mundo real, ou seja, a força naval.

Foi assim que iniciei a minha carreira no magistério superior, trinta 
anos atrás, na Ilha de villegagnon, onde aprendi muitos conceitos sobre 
a formação de oficiais de marinha, desenvolvi minha aptidão para a área 
da engenharia elétrica e desfrutei do convívio de uma equipe fantástica 
de mestres na arte de ensinar e, em especial, de notáveis engenheiros que 
compunham o antigo Departamento de Eletrônica.

Professores civis

* Professor Doutor em Engenharia Elétrica pela uFRJ. Ingressou em 1984 na MB, servindo 
atualmente no Centro de Estudos Político-Estratégicos da EGN.

A EScOLA QUE cONHEcI...



154

Contudo, o distanciamento no tempo é fundamental para que possamos 
rever o que outrora vivemos no passado, munidos de novas análises, 
construídas com os elementos do presente. Ao rever a atividade acadêmica 
do Departamento de Eletrônica da Escola Naval, nos idos de 1980, percebo, 
hoje, que, a minha atividade era restrita, concentrada a uma parte do 
processo de formação, deixando lacunas no que se referia a entender, de fato, 
a missão que desempenhava, ou seja, vivia-se o paradigma do tecnicismo 
na economia e no planejamento e, portanto, não era possível ficar imune a 
essa tendência também educacional. No Departamento de Eletrônica éramos 
essencialmente técnicos, professores de tempo parcial, e eu, a essa altura, 
ainda não havia despertado para a importância da interação com o todo da 
formação do bacharel em ciências navais.

Assim, de maneira geral, as identidades que se sobrepunham naquele 
momento, que precedeu as inúmeras transformações em nível local e global, 
sinalizavam para uma atuação parcialmente fragmentada, que carecia de um 
maior envolvimento dos docentes das áreas de conhecimentos específicos, 
com aqueles que estavam diretamente relacionados ao trabalho de formação 
dos oficiais da MB, embora, assim como eu, muitos de nós participássemos 
de encontros periódicos entre os professores e os instrutores na Escola 
Naval, cujo objetivo era a busca permanente para a melhoria do ensino de 
graduação na oM.

Essa interação aspirada, entre o conhecimento técnico e a formação 
profissional encontrou a sua concretização no processo vivido a seguir, para 
o qual, o ingresso na Escola de Guerra Naval, contribuiu de forma definitiva.

Todavia, vejo como necessário contextualizar essa “iniciação” nos 
quadros da Escola de Guerra Naval, que ocorre no momento em que as 
minhas expectativas se voltavam para o ensino superior público, a graduação 
e a pós-graduação, pensadas em sentido lato, uma vez que, eleito por meus 
pares, assumi em janeiro de 2004 a Reitoria da universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, cargo que exerci até dezembro de 2007. os quatro anos de 
minha gestão a frente de uma das maiores e mais conceituadas instituições 
de ensino superior no Brasil, levaram-me a buscar uma inserção mais 
voltada para a ampliação das possibilidades de pesquisa e produção do 
conhecimento, também, em minha ulterior atuação profissional, na Marinha 
do Brasil. 

Conciliando as minhas expectativas de dedicação à pesquisa e à pós-
graduação, considerei muito bem-vindo o convite para a Escola de Guerra 
Naval. Em destaque, das inúmeras lembranças que permeiam as histórias 
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dessa trajetória, sinalizo como fundamental aquela em que visitei, pela 
primeira vez, a convite do Almirante Antônio Ruy de Almeida Silva, 
então Diretor, a EGN. Na ocasião, conversamos muito acerca dos projetos 
acadêmicos da oM, por exemplo, os estudos de um projeto estratégico para 
a EGN, o programa de titulação de docentes junto a outras instituições de 
educação superior, a proposta de reativar a revista, a realização de concursos 
públicos para docentes civis e diversas outras questões acerca do futuro da 
escola, quando tive a oportunidade de trocar impressões sobre as atividades 
desenvolvidas na oM e a minha experiência como gestor universitário 
no mundo civil. Estava iniciada ali, uma nova fase profissional na minha 
carreira, na qual participaria deste processo, ou seja, contribuir nos esforços 
da visão Estratégica da EGN, já integrando os seus quadros a convite do 
Almirante Ruy. 

Confesso que tive muitos receios. A atuação na área de ensino da Escola 
Naval tinha especificidades já conhecidas e trabalhadas. Iniciar outro projeto 
profissional, na instituição que também passava por mudanças e apostava 
no desenvolvimento de novas atividades, trazia diversos questionamentos: 
como e onde eu poderia contribuir?  o quê lecionaria? Como a minha 
experiência de gestor público poderia ajudar? Seria em Ciência e Tecnologia 
na discussão e formulação de políticas públicas relacionadas à MB?

Chegando a EGN, fui muito bem recebido pelo Almirante Reis, o qual 
me conduziu ao Centro de Estudos Político-Estratégicos (CEPE), onde 
também tive uma excelente recepção pelos meus pares e colegas, com os 
quais, a partir de então, passei a travar uma frutífera convivência permeada 
de discussões acadêmicas, filosóficas, técnicas e científicas. Participei de 
várias discussões, de Grupo de Trabalho, de simpósios, da orientação de 
monografias do C-EMoS e C-PEM e fui convidado a participar de diversas 
reflexões no tange às demandas da EGN. Por exemplo, de criar um curso 
de pós-graduação para a formação de quadros essenciais aos diversos 
setores da segurança e defesa marítima, reunir um Grupo de Pesquisas 
e consolidá-lo junto ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico), fomentar a cooperação da MB com o Mundo 
Acadêmico, trabalhar para a inclusão da Revista da EGN na avaliação 
do Sistema QuALIS da Coordenação de Aperfeiçoamento de Educação 
de Pessoal Nível Superior do Ministério da Educação (CAPES/MEC), ter 
acesso ao Portal da CAPES/MEC, e outras colaborações que responderam 
as minhas dúvidas iniciais sobre como contribuir com meus companheiros 
no CEPE e nas Áreas de Ensino.
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Aos poucos fui descobrindo um mundo de possibilidades e, mais 
recentemente, tive a honra de contribuir nos estudos e na formulação para 
criação e implantação do Programa de Pós-graduação em Estudos Marítimos, 
que é nosso primeiro Mestrado reconhecido pela CAPES/MEC. A minha 
acertada proposição pela opção de criação de um Mestrado Profissional, 
acatada pelos demais colegas do CEPE, consolidou as expectativas do 
que as políticas públicas para a pós-graduação no Brasil sinalizavam e a 
identidade pretendida por uma Escola que forma, não apenas oficiais, mas 
profissionais que irão aplicar na prática do mundo do trabalho o resultado 
de suas investigações também no mundo civil.

Não foi uma tarefa fácil, mas todos do CEPE dedicaram-se a essa 
empreitada e ainda contamos com a colaboração de outros setores da 
EGN, o que me faz crer que conseguimos mais um resultado promissor à 
consecução de nossa visão Estratégica.

Entretanto, não se pode cair na armadilha da desconsideração da 
história para traçar os rumos do futuro. Na historiografia das instituições 
educacionais, afirma-se que o ensino naval no Brasil começou com a 
Academia Real dos Guardas-Marinha, que, por sua vez, é a gênese da Escola 
Naval. Neste caso, percebe-se que o título institucional de Escola, talvez 
tenha sido alterado, posteriormente, por influência francesa das Écoles. 
Igualmente, percebe-se que a pós-graduação na Marinha do Brasil também 
tem o título institucional de Escola. Nessa configuração, cujas raízes estão 
na valorização do lugar do ensino e pesquisa para a titulação de oficiais, 
a EGN exerce um papel destacado, pois não é apenas uma escola de Altos 
Estudos Militares, mas é, acima de tudo, uma Escola do pensamento e do 
conhecimento como a gênese de sua denominação.

A partir do meu depoimento, no qual diversas vezes citei palavras, 
discussão, reflexão ou questionamento, acredito que, de fato, deva ser correta 
essa denominação de Escola para a EGN, pois nela há o necessário tempo 
e espaço para o desenvolvimento da reflexão e da capacidade de pensar, 
formular perguntas e propor soluções. Portanto, a EGN deve continuar 
a ser esse lócus e deve manter permanente o espírito para a reflexão e do 
pensamento livre nas temáticas de sua missão institucional.

Gostaria de finalizar, lembrando que uma organização é feita de pessoas, 
e é aí que tenho de reconhecer a camaradagem e coleguismo que desfruto 
junto aos oficiais e assemelhados, do pessoal civil e militar em todos os 
setores da escola. Neste caso, confesso que ao chegar a EGN, bem cedo, 
às segundas-feiras, para mim é um contentamento, pois vejo na Dona Juju 
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um jeito sempre atencioso para com todos que frequentam aquele “lugar 
do cafezinho”; vou ao rancho e temos um fantástico “café espiritual”. Ele 
é composto de pessoas que discutem desde a última rodada do futebol, 
debatemos questões sociais e econômicas, a vida e experiência na Marinha. 
Muitos são oficiais da reserva que ainda têm uma significativa contribuição 
a ser dada aos mais novos, passando suas experiências profissionais àqueles 
que estudam as ciências navais, suas práticas e o poder marítimo. Ao mesmo 
tempo, os almoços dos companheiros do CEPE são sempre interessantes e 
é um estímulo ao questionamento, à reflexão e à crítica.

Enfim, volto à minha relação Escola Naval – EGN, com a experiência de 
rever os antigos aspirantes da Ilha de villegagnon, que tive a felicidade de 
ter em minhas aulas de Circuitos Elétricos, hoje, como meus colegas de Praça 
d’Armas ou como meus orientados dos cursos do C-PEM e do C-EMoS, o 
que se traduz numa riqueza ímpar para um professor.
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Sabrina Evangelista medeiros*

Eu não conhecia bem as instituições militares. Foi com o primeiro 
acordo de cooperação Pró-defesa que eu comecei a me familiarizar com o 
que seria minha próxima – e firme – parada profissional. Como Professora 
do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da uFRJ, depois 
de ter sido absorvida pela ciência política e relações internacionais durante 
o meu doutoramento, via crescer rapidamente o interesse por temas entre 
os jovens do Programa que buscavam nas áreas de fronteira das ciências 
humanas, sociais e aplicadas um encontro com a área de defesa. Nos idos de 
2006-2007 emergiam tanto os cursos de graduação em relações internacionais 
quanto o primeiro Encontro dos Estudos de Defesa, também em ascendente 
interesse na comunidade. 

Foi quando veio a notícia de que a Escola de Guerra Naval, instituição 
parceira da uFRJ da qual se recebera alguns dos melhores mestrandos do 
projeto Pró-Defesa, abriria concurso para Professor Adjunto de Relações 
Internacionais. Naquela ocasião, uma cadeira de relações internacionais em 
uma instituição pública era algo raríssimo, em especial, no Rio de Janeiro. 
Pela sua natureza, os departamentos de onde derivou a maior parte dos 
cursos de relações internacionais em nível de graduação e pós-graduação 
eram de outras ciências sociais, das ciências jurídicas, das ciências aplicadas. 
Embora a área em definitivo se consolidasse por meio da Ciência Política 
para efeito da CAPES, sua configuração docente e profissional era muito 
mais diversa. 

Algumas coisas me pareciam determinantes para minha candidatura 
à vaga: a Escola de Guerra Naval era uma instituição de pós-graduação, 
o que se aproximava do prestigiado IuPERJ pelo qual tive minha última 
titulação; a sua administração visivelmente eficiente e a infra-estrutura para 
o trabalho uma grande oportunidade; a carreira, a mesma das universidades; 
os potenciais alunos, oficiais da Marinha do Brasil, os que garantiriam 
algo de empírico para os meus estudos. Mas, mais determinante do que 
qualquer outro aspecto aparentemente positivo, me fascinou a possibilidade 
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da existência de um projeto, de futuro próximo ou mais distante. Havia ali 
de fato uma janela de oportunidade para se participar de um projeto que 
se abria ao mundo civil. 

Não era só uma maneira de dizer. A construção de um modelo que partia 
de um concurso público, de vagas definitivas, inseria a possibilidade de 
diálogo dentro da estrutura de uma Escola de Altos Estudos Militares, uma 
vez que este recurso ainda era limitado às áreas técnicas da pós-graduação 
militar. Fazer parte desta primeira turma me parecia um desafio. Algo de 
controlável me atraía, naquela organizada estrutura e dotada de tradições 
que apreciava, mas também algo de incontrolável me atraía na incerteza 
de como seria esta experiência. Desde então, dali não quis mais sair. E isso 
se deve aos meus chefes, colegas e diretores. 

o início foi na Área 3, Estratégia, Política e Direito Internacional, o 
que parecia muito lógico. A estrutura do ensino já era setorizada e focada 
em assuntos que, alguns deles, só apareciam agora nas universidades. 
De um lado fui apresentada a temas e literaturas que tinham escapado da 
minha formação, de outro, participava de um processo de reformulação 
das disciplinas por meio da introdução da literatura de ciência política 
e relações internacionais mais renovada. Começava ao mesmo tempo na 
EGN uma busca cada vez mais voltada para a autoria, com um renovado 
arsenal bibliográfico, um número ainda maior de exigências, e a busca pela 
aliança entre a experiência militar e a teoria. Aliás, este foi um ponto forte 
desse início. Muito bem recebida por oficiais da ativa e, particularmente, 
da reserva, fui progressivamente introduzida ao meio. Não posso deixar de 
citar os Comandantes Hartz, Killian e oliveira, Treuffar, Dutra, José Augusto 
para efeito desta minha calorosa recepção. Trabalhamos muito bem juntos 
também: o direito internacional, dos Comandantes Guzmão e Costa Pinto, 
e as relações internacionais, com o meu colega Renato Petrocchi.

Lembro-me de alguns eventos particulares no ano de 2008, meu primeiro 
ano de fato na EGN: quando aprendi o que era o trabalho da logística 
militar, do planejamento, dos jogos de guerra e de todo valor que só a 
experiência daqueles homens traduzia. Sabia eu que havia algo na minha 
presença, prestigiada pela titulação e pelo concurso, que não era nada 
melhor do que grande parte daquelas histórias e que, embora em processo 
de transformação e qualificação, a EGN não buscava nos professores civis 
novos uma substituição: mas um trabalho possível em conjunto. 

Tomei a decisão de continuar como professora colaboradora do 
Prorgama de Pós-Graduação em História Comparada da uFRJ já que a 
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legislação permitia vínculos voluntários e não remunerados com até dois 
programas de pós-graduação. Fiz cumprir uma agenda dupla que tinha um 
único fundamento: a qualificação de um currículum propício aos projetos 
que, acreditávamos, beneficiariam o projeto que me propunha na EGN.   

Esta caracterização de papeis e lugares aconteceu progressivamente até 
que eu fosse convidada à engajar-me no CEPE – o Centro de Estudos Político-
Estratégicos da EGN. Embora minha subordinação ao Departamento de 
Ensino continuasse na forma de professora e ainda engajada em disciplinas 
promovidas pela área 3, coube ao Almirante Reis, chefe do Departamento 
de Ensino - oficial da reserva prestigiado também pelas suas participações 
analíticas no meio civil – mais esta oportunidade. o que se apresentou a mim 
foi a chance de desenvolver, junto aos demais colegas do CEPE, um projeto 
institucional de pesquisa. Isso queria dizer, aos meus olhos, que a instituição 
tinha vários papéis – formar oficiais, auxiliar em decisões estratégicas e 
promover pesquisa e extensão. Estes dois últimos elementos, mais recentes, 
ficariam a cargo do CEPE, onde poderíamos fortalecer o reconhecimento 
da EGN como instituição de excelência, não só entre militares e instituições 
militares. 

Desde então, me alimentei de propostas. Durante a segunda edição 
do Pró-Defesa, proposto junto aos Fuzileiros Navais, produzimos um 
documentário sobre a participação da Marinha na Missão de Paz do Haiti. 
Em fevereiro de 2010 era exibido no Canal GNT o documentário “Ei You! 
o Haiti antes do Terremoto” já que suas filmagens aconteceram até 10 dias 
antes da tragédia de um mês antes. Ao mesmo tempo, produzimos, como 
parte da parceria estabelecida com a Tva2, um documentário institucional 
para registro desta memória sobre o mesmo conteúdo. outras ideias vieram 
em seguida. 

Queríamos estruturar um bom projeto de comunicação e políticas 
de divulgação do que ali se produziria junto ao meio acadêmico civil. 
Instituiu-se uma Comissão Acadêmica, que passou a discutir as prioridades 
de pesquisa, de congressos e conclaves, publicações, com representantes 
de todas as áreas. Trabalhamos para que houvesse um setor qualificado 
que cuidasse da Revista da EGN, aos moldes das melhores publicações 
científicas, atentos às regras de qualificação da CAPES, o que ficou a cargo 
do Comandante Walter Maurício. Ainda assim, entendíamos que aquela 
era uma instituição militar, dotada de um caráter particular que poderia 
ser conjugado àquelas necessidades. Por isso, mantinha-se um conselho 
formado pelos militares, e um conselho acadêmico, preenchido também 
por muitos colaboradores externos. 
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Ao mesmo tempo, junto ao setor de Jogos, em especial, ao Comandante 
Marcio Nogueira, iniciamos o projeto de um Laboratório de pesquisas: 
o Laboratório de Simulações e Cenários (LSC), que reunia o interesse 
em pesquisar temas e métodos que servissem à instituição. Mesmo que 
parecesse um pouco distante, o resultado positivo de um primeiro projeto 
apresentado à FAPERJ garantiu o estímulo inicial. Com ele foi possível 
comprar o material inicial do projeto conjunto com a UFRJ e garantir a 
legitimidade e participação dos primeiros bolsistas civis de graduação e 
pós-graduação. Com isso, a EGN, por meio do Almirante Claro, Diretor na 
ocasião, apoiou uma proposta ainda maior de consolidação da participação 
civil no projeto de pesquisa em benefício da Marinha do Brasil. o resultado 
foi a conquista de uma sala ampla onde funcionava antes um banco, um 
espaço para trabalho coletivo, computadores e até rede própria, de modo 
a não criar nenhum risco ao sistema da Marinha. 

Com a coordenação do Comandante Claudio Rogério – sem ele nada 
seria possível -, com o apoio do Comandante Correia e com todo o estímulo 
dos colegas do Centro de Jogos e do CEPE, coube aos pesquisadores uma 
proposta de pesquisa contínua, em paralelo ao atendimento de várias 
necessidades de auxílio aos jogos de crise e de guerra, em alguns casos, 
à própria formação. Ao mesmo tempo em que pesquisadores de pós-
graduação lideravam pesquisas coordenadas por Professores da EGN, 
como o Comandante Valle, por exemplo – os nossos pesquisadores, 
estudantes da uFRJ, uFF, IBMEC, uERJ – com as quais estabelecemos 
parcerias – usavam a instituição como sua referência e abriam-se a outras 
tarefas – como a capacitação profunda quanto às questões árabes e o direito 
internacional marítimo feita por eles às seguidas tropas e comando que 
assumiam a recente operação brasileira no Líbano pela oNu. Recebemos, 
com interesse, inúmeras visitas, dentre elas de Associações, pesquisadores de 
outras instituições, grupos de pesquisa (uNESP, por exemplo), professores 
e autoridades.  

o Laboratório também foi constituído em meio a emergente necessidade 
de se construir uma memória. Isso porque, embora se tivesse construído 
um volume grande de métodos e textos, não se tinha estabelecido um 
compromisso com a autoria, os agentes criadores de cada um destes 
processos ao longo dos anos. Desta forma, a preocupação com um arquivo da 
EGN proporcionou o acesso destes pesquisadores a um mundo de criações 
que estava escondido. 

o trabalho do CEPE ao longo destes anos se consolidou com a proposta 
recente do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos (PPGEM). o 
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que mais me emociona nesta parte deste relato é lembrar o quão engajados 
estivemos ao projeto e entre nós. Com a ajuda indispensável de cada um 
da equipe que constituiu a proposta per si, o trabalho com os amigos e 
Comandantes Beirão, Alves de Almeida e William Moreira, assim como o 
Prof. Nival, foi prazeroso, compartilhado e cheio de energia. 

Na coordenação do Comandante Irineu, o CEPE consolidou um 
projeto coletivo de engajamento pessoal grande. Não se poderia fazê-
lo naquela forma sem os debates sobre o caminho, os temores sobre a 
interdisciplinaridade dos estudos que não os qualificam bem em nenhuma 
parte das áreas que temos, o estudo sobre seus princípios, necessidades, 
o entusiasmo destas pessoas em fazer cumprir um desejo. Este desejo era 
maior que o CEPE - virou um projeto da Marinha. Esta oportunidade, 
sabíamos, incluiria a instituição no cenário de Institutos de Pós-Graduação 
que já advogava antes, por meio da defesa, conduzida pelo Comandante 
Beirão na introdução da EGN na Base de Grupos de Pesquisa do CNPq, de 
que constituíamos uma instituição de ensino e pesquisa. 

Com isso, todos os demais pedaços desta instituição poderiam ser 
vistos. A entrada de civis e militares para um curso inovador, que não é 
parte da formação militar e lado a lado a ela, serve ao Brasil que se constrói 
ao nosso tempo. o número de candidatos ao PPGEM, ao LSC, o crescente 
interesse pelos assuntos da Marinha, a possibilidade de ter uma geração à 
sua disposição, é de interesse de todos nós. Em meio a isso, fui indicada a 
uma posição temporária – a de Professora do Colégio Inter-Americano de 
Defesa, como parte da Representação Brasileira na Junta Inter-Americana 
de Defesa da organização dos Estados Americanos (oEA). Espero que 
esta confiança e qualificação retornem o quanto a EGN merece do meu 
agradecimento. Lamento estar ausente em seus 100 anos por tudo isso, mas 
deixo, pelo menos, o pequeno e emocionado registro de minhas memórias 
deste tempo. 
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