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A importância do poder naval no curso da história
Em Fatos da História Naval, os autores afirmam que "(...) no passado o uso correto do mar incluindo o emprego eficaz do poder naval - determinou a prosperidade de nações”; permitindo,
assim, um estudo mais profundo das atividades marítimas no curso da história, demonstrando a
importância dessas atividades no desenvolvimento e na manutenção da soberania das civilizações.
Nos três primeiros capítulos é traçada uma narrativa da utilização dos mares e rios pelos
povos da antiguidade, fosse para o comércio ou para o ataque e logística durante os combates. Passa
pela utilização do mar Mediterrâneo pelos povos ocidentais, até a navegação pelo oceano Atlântico,
iniciando as grandes navegações; demonstrando o processo de evolução das embarcações, a busca
por novas fontes de riquezas, e a alternância no domínio dos mares, pois, o fato de Portugal ter sido
o precursor nas grandes navegações, não garantiu a sua hegemonia permanente nas novas rotas
comerciais e colônias conquistadas, apontando, assim, a importância do poder naval, que é parte do
poder marítimo, na consecução e manutenção dos objetivos e da soberania dos estados.
Nos quatro últimos capítulos, verifica-se que países, com poder militar tradicionalmente
terrestre, pode alcançar um excelente poderio naval. A França, por exemplo, combateu, embora sem
sucesso, com a Inglaterra, potência tradicionalmente marítima, na “(...) Batalha de Trafalgar, em
1805, a mais célebre batalha naval da marinha de velas, quando a Inglaterra derrotou, no mar, as
pretensões de Napoleão I”. Aborda a Revolução Industrial, mencionando a utilização de máquinas a
vapor na propulsão dos navios, a criação de encouraçados com canhões cada vez mais potentes, o
“(...) advento do submarino. Surgido já na Guerra da Revolução Americana (1776-1783)”, e usado
nas duas Grandes Guerras Mundiais; evidenciando, assim, a constante busca por inovações e suas
aplicações nos meios navais, como posteriormente, o surgimento do porta aviões, do submarino
nuclear, posicionando as nações em patamares diferentes. Cita o Brasil, com seu extenso litoral,
apontando o surgimento da sua esquadra, a fim de consolidar a proclamação da independência por
D. Pedro I, em 1822, comandada por oficiais ingleses, como “(...) Cochrane, assistido por outros
oficiais oriundos da Royal Navy, como Taylor e Grenfell." Destaca a utilização de navios a vapor e
encouraçados na Guerra do Paraguai, a participação nas duas Guerras Mundiais, o teatro de

operações navais; demonstrando a necessidade de adequação dos meios para cada momento dos
conflitos, a importância do poder naval no desenrolar dos fatos, a renovação dos meios navais no
pós-guerra e o incentivo ao desenvolvimento da indústria naval.
A obra busca transmitir ao leitor a importância do poder naval nos conflitos ao longo da
história da humanidade; que se faz necessário um desenvolvimento constante do país, e em
especial, dos meios navais; que o fato de o Brasil possuir um litoral com cerca de 7.000 km, há de
possuir os meios navais necessários para dissuadir qualquer intento contra a sua soberania. Sendo
assim, Fatos da História Naval cumpre um papel, não apenas informativo, mas esclarecedor e
incentivador do desenvolvimento e manutenção do poder naval, disponibilizando as informações
necessárias para forjar uma consciência marítima nos cidadãos desta nação, com grande potencial,
que é o Brasil.

